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Hoje na CAIC, comemoração do
Dia Internacional do Trabalho
Neste sábado, 1o. de
maio, comemoramos o
Dia Internacional do Trabalho. A Prefeitura preparou um grande evento
para celebrar a data marcada por lutas e conquistas de direitos dos trabalhadores, responsáveis
pela geração de riqueza
através de trabalho digno.
Na CAIC, das 9h00 às
22h00, haverá atrações

musicais, palestras, exposição de trabalhos artísticos,
exames de hipertensão e
diabetes, largada e chegada da tradicional Corrida
O Operário, entre outras.
A Prefeitura de Avaré
cumprimenta todos os
trabalhadores que ajudam a construir uma sociedade justa e fraterna.
Programação completa na página 34.

OBRAS

Iniciada Operação Tapa-Buracos
no Bairro Brabância
Recape asfáltico da
Rua Álvaro Lemos Torres

Mais um ônibus para a Saúde
MEMÓRIA
VIVA:

Os 120 anos da
Comarca de Avaré

A crônica judiciária da
Vila do Rio Novo, atual
Avaré, começa nos anos

70 do século XIX. Embora
criado em 1883, o serviço
forense só foi instalado
em 1890. Conheça
mais sobre o passado da Justiça avareense e de seus curiosos personagens
no artigo do pesquisador Gesiel Júnior.
Páginas 18 e 19.

A Prefeitura Municipal deu início a Operação
Tapa-Buracos no Bairro Brabância, onde até o presente momento já foram aplicados 60 metros cúbicos de massa asfáltica. Somente na Rua Álvaro
Lemos Torres, onde a situação era mais crítica,
foram aplicados 38 metros cúbicos. Lá foi executado o serviço de recape asfáltico.

Foram executados serviços em outras ruas, bem
como na Avenida Santos Dummond, nas proximidades do Supermercado Saladão. Até agora, a operação foi executada nos bairros Bonsucesso, Vila
Martins, Vila Timóteo, Presidencial, Santa Mônica I
e II e Duílio Gambini. Posteriormente, serão executadas as obras nos bairros Camargo e Avaré I.

Resultado do Concurso Público

A partir da página 14.
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AVARÉ, 1° DE MAIO DE 2010

Dica do Procon para o Dia das Mães:
Acerte no presente sem estourar o orçamento
Para acertar na escolha, é importante, além de
pesquisar preços e de evitar a compra por impulso,
conhecer o gosto da homenageada, combinando a
satisfação dela com a capacidade do bolso. Uma
das dicas para acertar o presente é estar atento ao
perfil da mãe e, se possível, sondá-la antes de embarcar na avalanche da publicidade que ocorre nesse período. Sair às compras já decidido sobre o que
comprar facilita para comparar preço, qualidade e
praticidade do produto. Se há dúvida em relação ao
gosto da presenteada, a sugestão é o “cheque-presente” ou “vale-presente”. São opções que conciliam o preço com a escolha direta da mãe.
Deve ser definido com o lojista e anotado na nota
fiscal de que forma será restituída a diferença de
valores entre o “vale-presente” e a efetiva aquisição
do produto. A loja é obrigada a restituir a diferença
em moeda corrente, contravale ou de forma a complementar o valor para aquisição de outro produto.
É preciso que seja definido e registrado, por escrito, em que consiste o “vale-presente” (tipo de artigo, tamanho, cor, marca, etc) e se existe um prazo
para usá-lo.
Ela vai fotografar com o celular?
O telefone celular é alvo de promoções nessa
época, mas é importante atentar para o uso que
terá. Dependendo do perfil da mãe um aparelho com
muitas funções ou inovações tecnológicas será desnecessário, além disso terá o preço final aumentado. Atenção às promoções feitas pelas operadoras
e pelas lojas: procure entender bem as vantagens
oferecidas, como bônus e pacotes de serviços. É
importante levantar as diferenças de custo entre
celulares pré-pagos e pós-pagos, assim como verificar se a operadora escolhida funciona bem na região onde a mãe mora e trabalha.
Troca da roupa ou do calçado consta da nota
fiscal?
Embora a maioria das lojas permitam a troca do
produto adquirido, aos que preferem presentear com
roupas ou calçados, é importante verificar a possibilidade de troca de tamanho, cor ou modelo. É preciso constar, na nota fiscal ou na etiqueta da peça,
a possibilidade e prazo para troca.

Ela é alérgica a algum perfume?
No caso de cosméticos e perfumes, é preferível
escolher os hipoalergênicos, para evitar alergia ao
produto. O rótulo ou a bula deve indicar claramente
a composição, data de validade, identificação do fabricante e o modo de usar.
Compare preços e arranjos das flores
As flores são um dos itens mais procurados nesta
época, contribuindo para a elevação dos preços. Por
isso, deve-se comparar os preços, os tipos de flores
e de arranjos em mais de uma floricultura. É mais
garantido encomendar tudo por escrito, especificando horário, local da entrega, a mensagem e a confirmação da entrega.
Eletrodomésticos
Primeiramente uma ressalva: mães e esposas preferem, atualmente, presentes de uso pessoal a eletrodomésticos. Se ela quiser mesmo um eletrodoméstico
ou eletroeletrônico, pesquise preços, analise a utilidade
e os recursos que oferecem. Sempre teste o aparelho
escolhido antes de sair da loja e peça instruções básicas sobre o funcionamento. O manual de instruções,
em português, deve acompanhar o produto. Verifique se
acompanha o aparelho uma lista de assistência técnica autorizada. Considere, também, além do preço, o
prazo de garantia e o que está incluso nessa garantia.
Evite produtos piratas
Produtos adquiridos sem origem garantida e sem
nota fiscal, ficam sem qualquer garantia de troca ou
conserto, em casos de problemas de funcionamento.
Não pague “gato por lebre”
Na opção pelo pagamento com cartão de crédito,
o preço deve ser igual ao indicado para pagamento à
vista. Lojistas que aceitam cheque não podem impor
restrições para aceitá-los, como tempo mínimo de
abertura da conta corrente. As promoções devem trazer claramente todas as condições, quantidade de
itens no estoque e prazo de validade. Em caso de
parcelamento da compra desconfie quando a loja
informar que o preço à vista é igual ao preço parcelado. Isto significa que a oferta já embute juros e em
caso de pagamento à vista exija desconto.
Fonte de pesquisa: proteste.org.br

Feirarte é exposta neste fim de semana
A Feirarte (Feira de
Artesanato de Avaré)
segue suas atividades
com a programação
marcada para este fim
de semana, hoje e amanhã, dia 2.
Na feira são disponibilizados doces e produtos alimentícios com
fabricação artesanal e

exclusiva da cidade.
Bem como estão presentes as bijouterias,
bordados, chinelos e
vestuário em geral lembrando a Estância Turística de Avaré.
De acordo com a
organização da Feirarte, acredita-se que o
movimento será mais

intenso neste fim de
semana devido ao feriado do dia do trabalho,
comemorado hoje, o
que contribui para a vinda de turistas para a
cidade.
A Feirarte é realizada na Secretaria de Turismo, situada na Avenida Prefeito Paulo No-

vaes nº 11, das 10 às 19
horas.
Para mais informações, fale com as organizadoras da Feirarte:
Aris – arisartalimentos@ig.com.br
(fone: 14 9728-6704) e
Mabel – mabelrossetto@yahoo.com.br
(fone: 14 9712-6388).
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LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/10 – PROCESSO Nº. 181/10
Objeto: Aquisição de camisetas para os alunos da rede municipal.
Data de Encerramento: 14 de maio de 2010, das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 14 de maio de 2.010, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 30 de abril de 2010 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/10 – PROCESSO Nº. 183/10
Objeto: Aquisição de fraldas para a Casa Transitória.
Data de Encerramento: 13 de maio de 2010, das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 13 de maio de 2.010, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 30 de abril de 2010 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/10 – PROCESSO Nº. 184/10
Objeto: Aquisição de equipamentos de cozinha para a Secretaria Municipal de Educação.
Data de Encerramento: 17 de maio de 2010, das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 17 de maio de 2.010, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 30 de abril de 2010 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/10 – PROCESSO Nº. 189/10
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar.
Data de Encerramento: 13 de maio de 2010, das 15:00 às
15:30 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 13 de maio de 2.010, às 15:30 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 30 de abril de 2010 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 023/10 – PROCESSO Nº. 179/10
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria de
Educação.
Recebimento das Propostas: 17 de maio de 2010, das 09:00
às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 17 de maio de 2010, das
10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 17 de maio de 2.010, às 14:00 horas, através do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 30 de abril de 2010 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 024/10 – PROCESSO Nº. 180/10
Objeto: Aquisição de caixas de papel sulfite para a Secretaria
de Educação.
Recebimento das Propostas: 18 de maio de 2010, das 09:00
às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 18 de maio de 2010, das
10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 18 de maio de 2.010, às 14:00 horas, através do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 30 de abril de 2010 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 025/10 – PROCESSO Nº. 182/10
Objeto: Aquisição de pneus para o Gabinete do Prefeito.
Recebimento das Propostas: 19 de maio de 2010, das 09:00
às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 19 de maio de 2010, das
10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 19 de maio de 2.010, às 14:00 horas, através do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/Fax
(14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 30 de abril de 2010 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/10 – PROCESSO Nº. 178/10
Objeto: Contratação de empresa para implantação de uma rede
de internet sem fio para o município de Avaré.
Data de Encerramento: 18 de maio 2010, às 08:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 18 de maio 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, 30 de abril de 2010 – Érica Marin
Henrique – Presidente da CPJL.
TOMADA DE PREÇOS Nº. 011/10 – PROCESSO Nº. 185/10
Objeto: Construção de muro de arrimo nos CDHU D1 e D2.
Data de Encerramento: 21 de maio 2010, às 09:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 21 de maio de 2010, 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, 30 de abril de 2010 – Érica Marin
Henrique – Presidente da CPJL.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 038/10–Processo nº. 168/10
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa MARIA ANGELICA FONSECA VENTURINI ME, com valor global de R$
12.000,00 (doze mil reais), objetivando a aquisição de hortifruti
para o evento JORI, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/
93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 25 de março de
2010 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.
Dispensa nº. 040/10–Processo nº. 170/10
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa SP URBANISMO E PARTICIPAÇÕES LTDA, com valor global de R$ 129.250,00
(cento e vinte e nove mil, duzentos e cinquenta reais), objetivando
a contratação de empresa com fornecimento de 235 toneladas
de massa asfáltica e serviços de recuperação de base, para
operação urgente para operação tapa buraco, com fulcro no
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 20 de abril de 2010 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa DAKFILM COMERCIAL LTDA,
objetivando aquisição de medicamento Ringer com Lactato para o
Pronto Socorro Municipal, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 016/
10 – Processo nº. 137/10 - Homologado em: 23/04/2010.
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa EMBRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, objetivando aquisição de equipos para alimentação enteral e frascos para alimentação enteral, para a Secretaria Municipal de Saúde, relativa ao
Pregão Eletrônico nº. 017/10 – Processo nº. 138/10 - Homologado em: 26/04/2010.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa ATLÂNTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, objetivando o fornecimento de materiais, máquinas,
equipamentos e mão-de-obra para execução da adequação e
término da construção de uma escola de educação infantil na
Rua Saul Bertolacini nº 445, Bairro Santa Elisabeth, relativa a
TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/10 – Processo nº. 071/10 Homologado em: 16/04/2010.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa IMPREJ ENGENHARIA LTDA,
objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra para a construção do Fórum de Avaré, à Rua
Iaras, Vila Jussara Maria, Avaré SP, relativa a CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº. 001/10 – Processo nº. 005/10 - Homologado
em: 30/03/2010.
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº008/10-PROCESSO Nº071/10, a Empresa ATLÂNTICA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, objetivando
fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-deobra para execução da adequação e término da construção de
uma escola de educação infantil na Rua Saul Bertolacini nº 445,
Bairro Santa Elisabeth, no valor de R$ 249.733,02 (duzentos e
quarenta e nove mil, setecentos e trinta e três reais e
dois centavos) – adjudicado em: 26/04/10.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº001/10-PROCESSO Nº005/10, a
Empresa IMPREJ ENGENHARIA LTDA, objetivando o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão de obra
para a construção do Fórum de Avaré, à Rua Iaras, Vila Jussara
Maria, Avaré SP, no valor de R$ 10.430.146,45 (dez milhões,
quatrocentos e trinta mil, cento e quarenta e seis reais
e quarenta e cinco centavos) – adjudicado em: 12/04/10.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO
DA ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS
Nº006/10 PROCESSO 069/10
ONDE SE LIA:
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº003/10-PROCESSO Nº069/10, a Empresa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA, objetivando a contratação de empresa para construção
da cobertura da Piscina Municipal no valor total de R$148.180,56
(cento e quarenta e oito mil, cento e oitenta reais e cinqüenta e seis centavos) – adjudicado em: 30/03/10.
AGORA SE LEIA:
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº006/10-PROCESSO Nº069/10, a Empresa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA, objetivando a contratação de empresa para construção
da cobertura da Piscina Municipal no valor total de R$148.180,56
(cento e quarenta e oito mil, cento e oitenta reais e cinqüenta e seis centavos) – adjudicado em: 30/03/10.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO
DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO DA
TOMADA DE PREÇOS Nº004/10 PROCESSO 055/10
ONDE SE LIA:
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa ATLÂNTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, objetivando a contratação de empresa especializada com fornecimento de mão de obra, máquinas e equipamentos
para execução de obras de restauração do monumento do Relógio do Sol, relativa a TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/10 – Processo nº. 055/10 - Homologado em: 31/03/2010.
AGORA SE LEIA:
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa ATLÂNTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, objetivando a contratação de empresa especializada com fornecimento de mão de obra, máquinas e equipamentos
para execução de obras de restauração do monumento do Relógio do Sol,reformulação paisagística da Praça Brasil- Japão e
reformulação urbanística do trecho da Rua Major Vitoriano. As
obras deverão ser executadas de acordo com as especificações
técnicas anexas a este Edital.
Local: Praça Juca Novaes, Rua Major Vitoriano, Praça Brasil Japão, Avaré/SP.
Quantidade: Monumento Relógio do Sol – 58,11m² e entorno.
Reforma da Praça Brasil Japão – 3.354,00m² e entorno.
Trecho da Rua Major Vitoriano – 460,00m² e entorno.
relativa a TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/10 – Processo nº.
055/10 - Homologado em: 31/03/2010.
ONDE SE LIA:
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº004/10-PROCESSO Nº055/10, a Empresa ATLÂNTICA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
objetivando a contratação de empresa especializada com fornecimento de mão de obra, máquinas e equipamentos para
execução de obras de restauração do monumento do Relógio
do Sol, no valor de R$ 237.029,29 (duzentos e trinta e sete
mil, vinte e nove reais e vinte e nove centavos) – adjudicado em: 09/04/10.
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AGORA SE LEIA:
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº004/10-PROCESSO Nº055/10, a Empresa ATLÂNTICA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, objetivando
a contratação de empresa especializada com fornecimento de
mão de obra, máquinas e equipamentos para execução de obras
de restauração do monumento do Relógio do Sol, reformulação
paisagística da Praça Brasil- Japão e reformulação urbanística do
trecho da Rua Major Vitoriano. As obras deverão ser executadas
de acordo com as especificações técnicas anexas a este Edital.
Local: Praça Juca Novaes, Rua Major Vitoriano, Praça Brasil Japão, Avaré/SP.
Quantidade: Monumento Relógio do Sol – 58,11m² e entorno.
Reforma da Praça Brasil Japão – 3.354,00m² e entorno.
Trecho da Rua Major Vitoriano – 460,00m² e entorno.
no valor de R$ 237.029,29 (duzentos e trinta e sete mil,
vinte e nove reais e vinte e nove centavos) – adjudicado
em: 09/04/10.

AVARÉ, 1° DE MAIO DE 2010

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade CONVITE nº. 023/10
– Processo nº. 077/10, objetivando a contratação de empresa
especializada para fornecimento de mão de obra na instalação
de novos tanques de combustível e retirada dos antigos, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas
alterações. - Revogada em: 19/04/09 – Rogélio Barchetti Urrêa
– Prefeito Municipal.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL nº 022/10 – Processo nº 189/10, objetivando a
aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas
alterações. - Revogada em: 29/04/09 – Rogélio Barchetti Urrêa
– Prefeito Municipal.

INEDITORIAIS

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO TERMO ADITIVO
De acordo com a solicitação da Central de Alimentação através
da CI nº42, foram verificadas divergências no Termo Aditivo
nº064/10 do Contrato do Pregão Eletrônico em epígrafe, motivo
pelo qual os atos praticados por este setor e assinados pelo
senhor Prefeito Municipal, deverão ser re-ratificados nos seguintes termos:
ONDE SE LIA:
...1.500 Kg leite em pó integral...
...1.500 Kg de tempero pronto alho e sal...
AGORA SE LEIA:
...350 Kg leite em pó integral...
...350 Kg de tempero alho e sal...

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO CONTRATO
DE TOMADA DE PREÇOS
De acordo com a solicitação do Departamento de Convênios,
foram verificadas divergências na Cláusula Segunda do Contrato nº020/10 da TOMADA DE PREÇOS Nº027/09, em epígrafe,
motivo pelo qual os atos praticados por este setor e assinados
pelo senhor Prefeito Municipal, deverão ser re-ratificados nos
seguintes termos:
ONDE SE LIA:
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente processo licitatório, serão através da dotação orçamentária vigente dentro da seguinte
codificação: 06.02.01.4490.51.00.12.365.2002.1008-1063 – Rec.
Estadual.
AGORA SE LEIA:
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente processo licitatório, serão através da dotação orçamentária vigente dentro da seguinte
codificação:
06.02.01.4490.51.00.12.365.2008.1008-1161- Convênio Estadual
R$300.000,00
06.02.01.4490.51.00.12.365.2008.1008-1160- Convênio Estadual
R$200.000,00
06.02.01.4490.51.00.12.365.2008.1008-202- Recursos Próprios R$125.180,04
Total R$ 625.180,04

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONVITE Nº113/
09 – Processo nº. 676/09, que faz entre si a Prefeitura da
Estância Turística de Avaré e a Empresa STELINS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA MULTI SERVIÇOS LTDA,
objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento nas dependências do Aterro de Entulho,
com prorrogação até 13 de julho de 2010 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE
PREÇOS Nº001/09 – Processo nº. 014/09, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a Empresa
TERRAPLANA SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA S/C LTDA,
objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de topografia, com prorrogação até 04 de julho de
2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

RETIRE GRATUITAMENTE O SEMANÁRIO
OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE AVARÉ NO PAÇO MUNICIPAL,
CENTRO ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social - Avaré-SP
Fone/Fax: (14)3711-1430
Convocação
A presidente do Conselho Municipal do Idoso - CMI, convoca os
senhores Conselheiros para a Reunião a se realizar no dia 05 de
maio de 2010, às 9h00, na Sala dos Conselhos, sito à rua Rio
Grande do Sul, 1750 - Centro - Avaré - SP.
Na impossibilidade do comparecimento do titular, solicitamos ao
mesmo convocar o suplente.
Pauta - Temas diversos relacionados ao Conselho.
Maria Célia Moreira
Presidente CMI

Convocação
O presidente do conselho Muncipal de Assistencia Social - CMAS,
convoca os senhores Conselheiros para a Reunião Ordinária a se
realizar no dia 06 de maio de 2010, às 9h00, na Sala dos Conselhos,
sito à rua Rio Grande do Sul, 1750 - Centro - Avaré - Sp.
Na impossibilidade do comparecimento do titular, solicitamos ao
mesmo convocar o suplente.
Pauta - Temas diversos realcionados ao Conselho.
Jose Marcos Guazzelli
Presidente CMAS

Convocação
O presidente do Conselho Municiapal de Pessoa Portadora de
Deficiência - CMPPD, convoca os senhores Conselheiros para a
Reunião Ordinária a se realizar no dia 06 de maio de 2010, às
15h00, na Sala dos Conselhos, sito à rua Rio Grande do Sul,
1750 - Centro - Avaré - SP.
Na impossibilidade do comparecimento do titular, solicitamos ao
mesmo convocar o suplente.
Pauta´- Temas diversos realcionados ao Conselho
Jose Ricardo Cegarra
Presidente CMPPD

CONVOCAÇÃO
A presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e
do Adolecente (CMDCA), senhora Nair Pitareli vem por meio
desta convidar a/o Conselheria (o), para participar da reunião extraordinária que será realizada no dia 06 de maio de
2010, às 08h30m, na Sala de Reuniões da Delegacia de
Investigações Gerais (DIG) sito à rua Minas Gerais nº 1335
- centro - Avaré - SP.
Pauta
- Reunião com o Delegado Seccional de Policia de Avare para
traçar Ações a serem desenvolvidas no dia 18 de maio de 2010
- Dia NAcional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes
Contamos com vossa presença.
Na impossibildade de comparecer, gentileza de convidar o suplente.
A presidencia
Fausto Antunes de Melo
Sala dos Conselhos - SEMADES

AVARÉ, 1° DE MAIO DE 2010

DEMONSTRATIVO
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SECRETARIA DE HABITAÇÃO
RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS
23 A 29 DE ABRIL
Processo
1 022/10
2 143/10
3 144/10
4 146/10
5 147/10
6 148/10
7 150/10
8 151/10
9 152/10
10 133/10
11 142/10
12 098/10
13 106/10
14 107/10
15 119/10
Avaré, 29 de abril

Data Aprov.
26/4/2010
26/4/2010
26/4/2010
26/4/2010
26/4/2010
26/4/2010
26/4/2010
26/4/2010
26/4/2010
27/4/2010
27/4/2010
28/4/2010
28/4/2010
28/4/2010
29/4/2010
de 2010

PROPRIETÁRIO
MARIA IRENE DA SILVA ISRAEL
JOÃO BATISTA CARLOS DE OLIVEIRA
PAULO AUGUSTO DE SOUZA
BENEDITO APARECIDO MUNHOZ
MITSUE HIRONAKA BICUDO
IVAN ROGÉRIO RIBEIRO E OUTRO
MARIA IRENE DA SILVA ISRAEL
ROSEMARY LEÃO RAMOS
ANDREA PERES DA SILVA
CONSTRUTORA EMBRAS LTDA
OTÁVIO PEREIRA DE MELO NETO
THIAGO DE BRITO PELICER
MARCOS VINICIUS DE SOUZA ORRU
SONIA MARIA NOGUEIRA ARMANDO
PAULO VIEIRA DOS SANTOS

ENDEREÇO
Rua Paulino Paulucci
Rua Luigi Talamonti, n° 1.884
Rua Carmem Dias Faria, n° 2.965
Rua Elza Moreira, n° 79
Rua Monaco, n° 389
Rua América, n° 112
Rua Paulino Paulucci, n° 40
Rua Maria Antonia de Souza, n° 35
Rua Adelino Augusto Ferreira, n° 91
Rua Prof. Danuzia Di Santi
Av. Dico Mercadante, n° 775
Rua Goiás, n° 482
Av. Padre José de Anchieta, n° 421
Residencial Solar Iris Beach
Rua Julio Landi, n° 1.028

Tipo
Unificação de Lotes
Construção Residencial
Construção Comercial
Regularização Residencial
Regularização Residencial
Regularização Residencial
Construção Residencial
Construção Residencial
Regularização Residencial
Construção Residencial
Regularização Residencial
Construção Residencial
Construção Residencial
Construção Residencial
Construção Comercial

Responsável Técnico
Eng. Civil Fabiano Peres Ramos
Arq. Edilene Nazario dos Santos Natal
Arq. Edilene Nazario dos Santos Natal
Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
Eng. Civil Fabiano Peres Ramos
Arq. Edilene Nazario dos Santos Natal
Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
Eng. Civil Eduardo R. Raineri de Almeida
Téc. Edif. Luiz Antonio Palange Serafim
Arq. Elisabeth Kleindienst
Arq. Elisabeth Kleindienst
Arq. Elisabeth Kleindienst
Eng. Civil Mauro Roberto B. da Cunha

Arq. Urb. Bethina de Arruda Mota Melado
Setor de Análise de Projetos

CERTIDÃO DE USO DO SOLO
23 A 29 DE ABRIL
REQUERENTE
1
MARIELE CRISTINA DIAS BAPTISTA
2
E. C. INNOCENTE ALBUQUERQUE EPP
3
SPA - GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA
4
ANTONIA DE FÁTIMA SOUZA
5
CONTESA CONSTRUTORA LTDA
6
EDSON SAITO
7
WALDINEI ANTONIO GOMES - ME
8
DANIELE RODRIGUES PEDROSO
9
MAYKON VINICIUS ROCHA NEVES DE MELLO
10 EDER JOSÉ DE ALMEIDA
11 SAMUEL RIBEIRO MARTINS
12 PAULO ANDRADE CARVALHO
13 INDÚSTRIA DE PISOS AVARÉ LTDA
Avaré, 29 de abril de 2010

Endereço
Rua Jânio Quadros, n° 45
Av. Joselyr de Moura Bastos, n° 356
Rua Luiz Scarcelli, n° 142
Av. Gov. Mário Covas, n° 4.010
Rua Pará, n° 962
Praça Paulo Gomes de Oliveira, n° 61
Rua Argentina Viana, n° 778
Rua Dr. Félix Fagundes, n° 770
Rua Sergipe, n° 1.163
Rua Amadeu Filonzi, n° 60
Rua Minas Gerais, n° 1.189
Rua Minas Gerais, n° 610
Rodovia SP 255 - Km 256

Atividade
Salão de beleza
Com. varejista de peças e accesórios p/ veículos automotores
Gestão e administração de propriedade imobiliária
Fábrica de embalagens de madeira
Construção de edifícios e correlatos
Lava-rápido de veículso automotores
Comércio varejista de ferro e aço
Loja de variedades
Representação Comercial e agente do comércio de rações
Limpeza de terrenos
Serv. organização de feiras, congressos, exposições e festas
Ensino de música e venda de acessórios
Indústria de pisos

Emitida em
29/4/2010
29/4/2010
29/4/2010
29/4/2010
29/4/2010
29/4/2010
29/4/2010
29/4/2010
29/4/2010
29/4/2010
29/4/2010
29/4/2010
29/4/2010

Arq. Urb. Bethina de Arruda Mota Melado
Setor de Análise de Projetos

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ COMUNIQUE-SE
23 A 29 DE ABRIL
Nº
Processo Nº
1
145/10
2
149/10
3
495/09
4
499/09
Avaré, 29 de abril de

Data
26/4/2010
26/4/2010
28/4/2010
28/4/2010
2010

PROPRIETÁRIO
ANTONIO CASSETARI
ANNA MENDES PAIXÃO
VALDOMIRO BERTONI
CEZAR OLIVEIRA DO AMARAL

ENDEREÇO
Av. Gilberto Filgueiras, n° 1.059
Av. Salim Antonio Curiati, n° 867
Av. João Vitor de Maria, n° 285
Rua São Cristóvão, n° 741

Tipo
Construção Residencial
Regularização Residencial
Regularização Comercial
Regularização Residencial

Responsável Técnico
Arq. Edilene Nazario dos Santos Natal
Téc. Edif. Agrim. Pedro Luiz de Souza
Téc. Edif. José Urias Costa de Oliveira
Arq. Edilene Nazario dos Santos Natal

Arq. Urb. Bethina de Arruda Mota Melado
Setor de Análise de Projetos

SAÚDE BUCAL
POSTÃO DA RUA ACRE - TEL. (14) 3711-2405
PLANTÃO DE ATENDIMENTO
AOS SÁBADOS DAS 08:00 ÀS 12:00

Vacinação contra Influenza A H1N1
· 4ª. etapa: 24 de abril a 7 de maio: pessoas
60 anos ou mais com doença crônica
· 5ª. etapa: 10 a 21 de maio: pessoas entre
30 e 39 anos de idade
a vacinação será realizada em todos os Postos de Saude de Avaré, das 8:00h as 16:00h.

COMUNICADO
O CENTRO SOCIAL URBANO “DR. PÚBLIO PIMENTEL”, (CSU - BAIRRO PLIMEC), ESTÁ COM
MATRICULA ABERTA, ATÉ O DIA 10 DE MAIO
DE 2010, PARA OS SEGUINTES CURSOS:
Couro :- Início do curso - dia 12/05 e término
dia 15/05 (horário das 8:00 às 17:00 com intervalo de duas horas de almoço).
Argila :- Início do curso - dia 24/05 e término
dia 28/05 (hoirário das 8:00 às 17:00 com intervalo de duas horas de almoço).
Os cursos são oferecidos para maiores de 17 anos, para
ambos os sexos, tendo o número de vagas limitados.
Atenção: Para a matrícula trazer Xerox do Cic ,
Rg e 01 foto 3x4.
*Realização: CSU - SINDICATO RURAL
DE AVARÉ - SENAR

Secretaria de Saúde
No próximo dia 08 a partir das
08:30 horas acontecerá na
Faculdade Regional Educacional de Avaré (FREA) o 2° Encontro de Gestantes.
Contamos com sua presença
Atenciosamente
A Comissão
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CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 038/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca o
classificado no Processo Seletivo nº 003/2010, publicado em
13 de Março de 2010 e Edital de resultado publicado em 10 de
Abril de 2010, para o cargo de PEB II- Geografia, a comparecer
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da
publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810 no Centro Administrativo.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
02º
Neide de Castro
Estância Turística de Avaré, 27 de Abril de 2010.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 039/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca o
classificado no Processo Seletivo nº 003/2010, publicado em
13 de Março de 2010 e Edital de resultado publicado em 10 de
Abril de 2010, para o cargo de PEB II- Matemática, a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da
publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810 no Centro Administrativo.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
04º
Roberto Carlos Maratta
Estância Turística de Avaré, 27 de Abril de 2010.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 040/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca o
classificado no Concurso Público nº 002/2007, homologado
pelo Decreto nº 1.635 de 09/01/08, publicado em 12/01/2008 e
prorrogado pelo Decreto nº 2.291 de 07/01/10, para o cargo de
PEB II- Português, para contrato temporário regido pela CLT
para substituição de Professor afastado a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810 no Centro Administrativo.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
006º Tatiana Zanluchi
Estância Turística de Avaré, 27 de Abril de 2010.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 041/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os
classificados no Concurso Público nº 001/2009, homologado
pelo Decreto nº 2.223 de 15/10/09, publicado em 24/10/09, para
o exercício de Emprego Público junto aos PSFs, no cargo e
classificação abaixo descritos, para comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos, situado a
Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Emprego: FARMACÊUTICO - PSF
Class. Nome
05º
Mauren Luciana Estevam
Estância Turística de Avaré, 27 de Abril de 2010.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 042/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os
classificados no Processo Seletivo nº 002/2010, publicado
em 13/02/2010, homologado em 17/03/2010, publicado em 17/
03/2010-A Voz do Vale e 20/03/2010-Semanário Oficial, para o
cargo de Ajudante Geral, conforme descrição e classificação
abaixo descritas, para comparecerem no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no
Departamento de Recursos Humanos, situado a Rua Rio Grande
do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
049º Nilton Cesar Barbosa
050º Adão Leonel
051º Alex Sandro Florêncio Barboza
Estância Turística de Avaré, 30 de Abril de 2010.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

DECRETOS
Decreto nº 2.424, de 30 de abril de 2010
(Nomeia a Comissão Organizadora para o 3º Encontro de
Cowboys e Rodeio do Bairro Santa Elizabeth).
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a : Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão
Organizadora para o 3º Encontro de Cowboys e Rodeio do
Bairro Santa Elizabeth:ALEX JUNIOR DE OLIVEIRA – Presidente;
RICARDO ANTONIO – Vice-Presidente;
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS – Tesoureiro;
JOSÉ ROBERTO CASSEMIRO – Secretário.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 30 de abril de 2010.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 2.425, de 30 de abril de 2010
(Nomeia a Comissão Organizadora para a Festa de Peão
do Bairro Barra Grande).
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a : Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão
Organizadora para a Festa de Peão do Bairro Barra Grande, que
será realizada nos dias 06 a 09 de maio de 2010:JOSÉ AMÉRICO TEIXEIRA – Presidente;
ANTONIO ROMEU LELIS – Vice-Presidente;
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS – Tesoureiro;
JOSÉ ROBERTO CASSEMIRO – Secretário.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 30 de abril de 2010.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n.º 2.376, de 23 de março de 2010
(Dispõe sobre fixação de valores para cobrança de tarifas
dos serviços de táxi 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 - Os taxímetros devem ser alterados para marcarem
os valores em reais constantes neste Decreto e devem ser
verificados junto ao INMETRO, em data estipulada pelo mesmo.
Artigo 2º - Ficam estipulados os seguintes valores em reais
para as tarifas dos serviços de táxi na Estância Turística de
Avaré:
Bandeirada...................................................
R$ 4,00
Quilômetro rodado na Bandeira I................
R$ 2,30
Quilômetro rodado na Bandeira II..............
R$ 3,20
Hora parada................................................
R$ 10,00
Volume superior a 0,60 cm (por unidade)..
R$ 0,80
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Parágrafo único: A Bandeira II corresponde a dispositivo integrante do taxímetro, que poderá ser acionado no horário das
18:00 às 06:00 horas nos dias úteis e aos sábados, a partir das
13:00 horas, sendo livre nos domingos e feriados.
Artigo 3º - É facultada a utilização da tarifa na Bandeira II no
mês de dezembro.
Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de maio
de 2010.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 23 de março de
2010.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 2.419, de 27 de abril de 2010
(Nomeia a Comissão Organizadora da 50ª Edição da
Corrida Pedestre “O Operário”).
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a : Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão
Organizadora da 50ª Edição da Corrida Pedestre “O Operário”.
DAULUS EDUARDO SOARES PAIXÃO – Presidente;
CLODOALDO JOSÉ RODRIGUES – Vice-Presidente;
RAFAEL GIROTTO FIDELIS – Tesoureiro;
ADÃO DE CAMPOS – Membro;
CÁSSIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA - Membro.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 27 de abril de 2010.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 2.421, de 29 de abril de 2010
(Nomeia a Comissão Organizadora para o Rodeio do
Bairro do Camargo).
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a : Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão
Organizadora para o Rodeio do Bairro Camargo:ADRIANA ROCHA TROPIANO – Presidente;
MARCEL HENRIQUE TROPIANO – Tesoureiro;
CRIASTIANO HENRIQUE TROPIANO – Membro.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 29 de abril de 2010.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 2.422, de 30 de abril de 2010
(Dispõe sobre premiações da 22ª Festa das Mães e do 13º Festival
Sertanejo 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 - As premiações da 22ª Festa das Mães e do 13º
Festival Sertanejo serão as seguintes:
Festival
1º lugar R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
2º lugar R$ 1.500,00 (Um Mil e quinhentos Reais)
3º lugar R$ 1.000,00 ( Mil Reais)
4º lugar R$ 800,00 (Oitocentos Reais)
5º lugar R$ 500,00 (Quinhentos Reais)
6º lugar R$ 300,00 (Trezentos Reais)
7º lugar R$ 200,00 (Duzentos Reais)
8, 9º e 10º lugares R$ 100,00 (Cem Reais)
Premiação das Duplas/Trio Avareense
1º Melhor Dupla/Trio Avareense: R$ 500,00 (Quinhentos Reais)
2º Melhor Dupla/Trio Avareense: R$ 300,00 (Trezentos Reais)
3º Melhor Dupla/Trio Avareense: R$ 200,00 (Duzentos Reais)
4º Melhor Dupla/Trio Avareense: R$ 100,00 (Cem Reais)
5º Melhor Dupla/Trio Avareense: R$ 50,00 (Cinquenta Reais)
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 30 de abril de
2010.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

8

SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 458

AVARÉ, 1° DE MAIO DE 2010

Decreto nº 2.420, de 29 de abril de 2.010

Lei nº 1.349, de 29 de abril de 2.010

(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências)

(Altera o Artigo 4º da Lei nº 1.338, de 30 de março de 2010 e dá outras providências)

Autoria: Mesa Diretora
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a : Artigo 1º - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal, nos termos da Lei
nº 1.351, de 29 de abril de 2.010, o Crédito Adicional no valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e
cinco mil reais), Suplementar a seguinte dotação orçamentária:

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e
promulgo a seguinte lei:Artigo 1º - O Artigo 4º da Lei nº 1.338, de 30 de março de 2010 passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 4º - Para os fins do disposto nesta Lei integram o Calendário Oficial os seguintes eventos:
........................
SETEMBRO
Festa Móvel -Festa do Peão de Boiadeiro (Secretarias de Agricultura, Cultura e Turismo)
...........................................”
Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de abril de 2.010.

01.00
01.02
01.122.7005.2.258
3.3.90.39.05.00.00.00.0101
3.3.90.39.11.00.00.00.0101
01.122.7005.2.334
3.3.90.39.90.00.00.00.0101

CÂMARA MUNICIPAL
DIRETORIA DA CAMARA
Manutenção dos Serviços Administrativos
23-Serviços Técnicos Profissionais – PJ
24-Locação de Software
Comunicação e Publicidade do Legislativo
48-Serviços de Publicidade Legal
TOTAL

50.000,00
40.000,00
45.000,00
135.000,00

Artigo 2º - O valor do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo anterior será coberto
com recursos da anulação e redução das seguintes dotações do Orçamento vigente:
01.00
01.02
01.122.7005.2.258
4.4.90.51.91.00.00.00.0101.0

CÂMARA MUNICIPAL
DIRETORIA DA CÂMARA
Manutenção dos Serviços Administrativos
6-Obras em Andamento
TOTAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
135.000,00
135.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de abril de 2.010.

Lei nº 1.350, de 29 de abril de 2.010

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

LEIS
Lei nº 1.351, de 29 de abril de 2.010.
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências)
Autoria: Mesa Diretora
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e
promulgo a seguinte lei:Artigo 1º - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal o Crédito Adicional
no valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), Suplementar a seguinte dotação
orçamentária:
CÂMARA MUNICIPAL
DIRETORIA DA CAMARA
Manutenção dos Serviços Administrativos
23-Serviços Técnicos Profissionais – PJ
24-Locação de Software
Comunicação e Publicidade do Legislativo
48-Serviços de Publicidade Legal
TOTAL

50.000,00
40.000,00
45.000,00
135.000,00

Artigo 2º - O valor do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo anterior será coberto
com recursos da anulação e redução das seguintes dotações do Orçamento vigente:
01.00
01.02
01.122.7005.2.258
4.4.90.51.91.00.00.00.0101.0

CÂMARA MUNICIPAL
DIRETORIA DA CÂMARA
Manutenção dos Serviços Administrativos
6-Obras em Andamento
TOTAL

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

(Autoriza o Executivo Municipal a doar área de terras a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

01.00
01.02
01.122.7005.2.258
3.3.90.39.05.00.00.00.0101
3.3.90.39.11.00.00.00.0101
01.122.7005.2.334
3.3.90.39.90.00.00.00.0101

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

135.000,00
135.000,00

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de abril de 2.010.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

RETIRE GRATUITAMENTE O SEMANÁRIO
OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
NO PAÇO MUNICIPAL,
CENTRO ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e
promulgo a seguinte lei:Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, as áreas de terras compreendidas
pelo seguinte imóvel:
Valor:- R$ 135.000,00
Proprietário:- PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ;
Localização:- Fazenda Florada do Campo – Gleba 4-A3
Total das áreas: 50.000 m2
Descrição das Áreas:Inicia-se no marco nº 22G, cravado à margem da Represa de Jurumirim cota 570,00 Duke Energy
Internacional Geração Paranapanema S/A, deste marco segue por cerca na confrontação com a
área remanescente da fazenda Florada do Campo no rumo 67°00’00” NE, percorrendo a distância
de 484,781 metros até o marco nº 22N, cravado no canto de divisa com a área remanescente da
Fazenda Florada do Campo; deste marco deflete à esquerda e segue na confrontação com a área
remanescente da Fazenda Florada do Campo no rumo 23º00’00’’ NW, percorrendo a distância de
98,566 metros até o marco nº 22O, cravado na confrontação com a área remanescente; deste
marco deflete à esquerda e segue por cerca na confrontação com a área desmembrada 4-A2
(matrícula nº 62.823), no rumo 67º00’00’’ SW, percorrendo a distância de 525,406 metros até o
marco nº 22F, cravado na margem da Represa de Jurumirim cota 570,00 Duke Energy Internacional
Geração Paranapanema S/A; deste marco deflete á esquerda e segue na margem Represa de
Jurumirim cota 570,00 Duke Energy Internacional Geração Paranapanema S/A, percorrendo a
distância de 107,726 metros até o marco nº 22G; marco este que serviu de ponto de partida e início
destas divisas e confrontações.
Artigo 2º - A doação da área de terras a que se refere o artigo anterior será destinado para fins
de única e exclusivamente ser nela construída uma Colônia de Férias da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deverá iniciar suas obras em 06 (seis)
meses e concluí-las em 02 (dois) anos, a fluir da data da lavratura da escritura pública da doação.
Parágrafo único:- decorridos os prazos estipulados no “caput”, poderá a Municipalidade, a
qualquer momento, promover a retrocessão do bem objeto desta lei, sem direito a indenizações por
eventuais obras ali edificadas.
Artigo 3º – A escritura definitiva será outorgada ao donatário, após 10 (dez) anos de ininterrupto
e satisfatório funcionamento, comprovado pelos órgãos competentes no âmbito estadual e municipal e somente ao beneficiário desta lei.
Artigo 4º - A área de terras acima referida não poderá ser vendida, cedida ou doada, por parte da
Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Artigo 5º - Ocorrendo a extinção da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, o bem retornará automaticamente ao patrimônio público, sem direito a indenizações
por eventuais obras ali edificadas.
Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 29 de abril de 2.010.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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LEGISLATIVO
REQUERIMENTOS – Sessão 26-04-2010
ROBERTO ARAUJO - PRESIDENTE
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor JOÃO APARECIDO DOS SANTOS.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor ANTONIO MONTEIRO.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor GERALDO PAULINO LEITE.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora INÊS DE GODOI ARAUJO.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor LUIZ ANTONIO LAZARO
FOGAÇA CARDOSO.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ MOREIRA SOBRINHO.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora FRANCISCA MARCIANO DE OLIVEIRA.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento da Senhora CARMEN VASQUES GONÇALVES.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora ANGELINA AYRES RODRIGUES.
Seja consignado na Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE
AGRADECIMENTO” aos ilustríssimos Atiradores do Tiro de Guerra
02-003, Senhores, Marcus Vinicius Teodoro Martins e Murilo
Campos Ferreira, pela disponibilidade em acompanhar o velório
do ex-combatente da 2º Guerra Mundial, Senhor Rufino Gomes.
Seja consignado na Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” ao Professor Lucas Emanuel Teodoro
de Oliveira, treinador dos atletas Diego Mancini Aurani e José
Henrique Sartori Júnior, os quais obtiveram excelentes resultados por ocasião do Campeonato Paulista de Jiu Jitsu, categoria
Infanto Juvenil B, realizado nos dias 16, 17 e 18 de abril no
Ginásio Baby Barioni, na cidade de São Paulo.
Seja consignado na Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” ao atleta avareense Diego Mancini
Aurani, pela obtenção do 3º lugar no Campeonato Paulista de Jiu
Jitsu, categoria Infanto Juvenil B, realizado nos dias 16, 17 e 18
de abril no Ginásio Baby Barioni, na cidade de São Paulo.
Seja consignado na Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” ao atleta avareense José Henrique
Sartori Júnior, pela obtenção do 2º lugar no Campeonato Paulista
de Jiu Jitsu, categoria Infanto Juvenil B, realizado nos dias 16, 17
e 18 de abril no Ginásio Baby Barioni, na cidade de São Paulo.
Seja oficiado ao Ilustríssimo Comandante do 53º Batalhão de
Polícia Militar de Avaré, Major PM Antonio Carlos Loriano, para
que transmita o reconhecimento desta Casa de Leis ao 1º Sargento PM Paulo Donizetti de Souza, por ter sido agraciado com a
Medalha de Valor Militar em Grau Bronze, concedida por Decreto
do Governador do Estado de São Paulo e em caráter permanente, pelos relevantes serviços prestados com lealdade, constância e valor, conforme solenidade realizada no dia 22 de abril na
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Seja oficiado ao Ilustríssimo Comandante do 53º Batalhão de
Polícia Militar de Avaré, Major PM Antonio Carlos Loriano, para
que transmita o reconhecimento desta Casa de Leis ao 2º Sargento PM Claudinei Barbosa, por ter sido agraciado com a Medalha de Valor Militar em Grau Bronze, concedida por Decreto do
Governador do Estado de São Paulo e em caráter permanente,
pelos relevantes serviços prestados com lealdade, constância
e valor, conforme solenidade realizada no dia 22 de abril na
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Seja oficiado ao Ilustríssimo Comandante do 53º Batalhão de
Polícia Militar de Avaré, Major PM Antonio Carlos Loriano, para
que transmita o reconhecimento desta Casa de Leis ao 2º Sargento PM Flavio de Sousa, por ter sido agraciado com a Medalha
de Valor Militar em Grau Bronze, concedida por Decreto do Governador do Estado de São Paulo e em caráter permanente,
pelos relevantes serviços prestados com lealdade, constância
e valor, conforme solenidade realizada no dia 22 de abril na
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Seja oficiado ao Ilustríssimo Comandante do 53º Batalhão de
Polícia Militar de Avaré, Major PM Antonio Carlos Loriano, para
que transmita o reconhecimento desta Casa de Leis ao 2º Sargento PM Fernando Augusto Martins, por ter sido agraciado com
a Medalha de Valor Militar em Grau Bronze, concedida por Decreto do Governador do Estado de São Paulo e em caráter permanente, pelos relevantes serviços prestados com lealdade,
constância e valor, conforme solenidade realizada no dia 22 de
abril na Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Seja oficiado ao Ilustríssimo Comandante do 53º Batalhão de

Polícia Militar de Avaré, Major PM Antonio Carlos Loriano, para
que transmita o reconhecimento desta Casa de Leis ao 3º Sargento PM Nelson Gomes Junior, por ter sido agraciado com a
Medalha de Valor Militar em Grau Bronze, concedida por Decreto
do Governador do Estado de São Paulo e em caráter permanente, pelos relevantes serviços prestados com lealdade, constância e valor, conforme solenidade realizada no dia 22 de abril na
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Seja oficiado ao Ilustríssimo Comandante do 53º Batalhão de
Polícia Militar de Avaré, Major PM Antonio Carlos Loriano, para
que transmita o reconhecimento desta Casa de Leis ao Cabo PM
João Gilberto da Silva, por ter sido agraciado com a Medalha de
Valor Militar em Grau Bronze, concedida por Decreto do Governador do Estado de São Paulo e em caráter permanente, pelos
relevantes serviços prestados com lealdade, constância e valor, conforme solenidade realizada no dia 22 de abril na Câmara
de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Seja oficiado ao Ilustríssimo Comandante do 53º Batalhão de
Polícia Militar de Avaré, Major PM Antonio Carlos Loriano, para
que transmita o reconhecimento desta Casa de Leis ao Soldado
PM José Geraldo Pereira Lamego, por ter sido agraciado com a
Medalha de Valor Militar em Grau Bronze, concedida por Decreto
do Governador do Estado de São Paulo e em caráter permanente, pelos relevantes serviços prestados com lealdade, constância e valor, conforme solenidade realizada no dia 22 de abril na
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Seja oficiado ao Ilustríssimo Comandante do 53º Batalhão de
Polícia Militar de Avaré, Major PM Antonio Carlos Loriano, para
que transmita o reconhecimento desta Casa de Leis ao Soldado
PM Flavio Poçarli, por ter sido agraciado com a Medalha de Valor
Militar em Grau Bronze, concedida por Decreto do Governador
do Estado de São Paulo e em caráter permanente, pelos relevantes serviços prestados com lealdade, constância e valor,
conforme solenidade realizada no dia 22 de abril na Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Seja oficiado ao Ilustríssimo Comandante do 53º Batalhão de
Polícia Militar de Avaré, Major PM Antonio Carlos Loriano, para
que transmita o reconhecimento desta Casa de Leis ao Soldado
PM Ricardo Dias da Motta, por ter sido agraciado com a Medalha
de Valor Militar em Grau Bronze, concedida por Decreto do Governador do Estado de São Paulo e em caráter permanente,
pelos relevantes serviços prestados com lealdade, constância
e valor, conforme solenidade realizada no dia 22 de abril na
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Seja oficiado ao Ilustríssimo Comandante do 53º Batalhão de
Polícia Militar de Avaré, Major PM Antonio Carlos Loriano, para
que transmita o reconhecimento desta Casa de Leis ao Soldado
PM Elizeu Alves de Paula Júnior, por ter sido agraciado com a
Medalha de Valor Militar em Grau Bronze, concedida por Decreto
do Governador do Estado de São Paulo e em caráter permanente, pelos relevantes serviços prestados com lealdade, constância e valor, conforme solenidade realizada no dia 22 de abril na
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Seja oficiado ao Ilustríssimo Comandante do 53º Batalhão de
Polícia Militar de Avaré, Major PM Antonio Carlos Loriano, para
que transmita o reconhecimento desta Casa de Leis ao Soldado
PM Silvio Caetano Nogueira, por ter sido agraciado com a Medalha de Valor Militar em Grau Bronze, concedida por Decreto do
Governador do Estado de São Paulo e em caráter permanente,
pelos relevantes serviços prestados com lealdade, constância
e valor, conforme solenidade realizada no dia 22 de abril na
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Seja oficiado ao Ilustríssimo Comandante do 53º Batalhão de
Polícia Militar de Avaré, Major PM Antonio Carlos Loriano, para
que transmita o reconhecimento desta Casa de Leis ao Soldado
PM Marco Antonio dos Santos, por ter sido agraciado com a
Medalha de Valor Militar em Grau Bronze, concedida por Decreto
do Governador do Estado de São Paulo e em caráter permanente, pelos relevantes serviços prestados com lealdade, constância e valor, conforme solenidade realizada no dia 22 de abril na
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Seja oficiado ao Ilustríssimo Comandante do 53º Batalhão de
Polícia Militar de Avaré, Major PM Antonio Carlos Loriano, para
que transmita o reconhecimento desta Casa de Leis ao Soldado
PM Marcus Vinicius Dell Agnolo, por ter sido agraciado com a
Medalha de Valor Militar em Grau Bronze, concedida por Decreto
do Governador do Estado de São Paulo e em caráter permanente, pelos relevantes serviços prestados com lealdade, constância e valor, conforme solenidade realizada no dia 22 de abril na
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Seja oficiado ao Ilustríssimo Comandante do 53º Batalhão de
Polícia Militar de Avaré, Major PM Antonio Carlos Loriano, para
que transmita o reconhecimento desta Casa de Leis ao SubTenente PM Dorival Aparecido Leme, por ter sido agraciado com
a Medalha de Valor Militar em Grau Prata, concedida por Decreto
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do Governador do Estado de São Paulo e em caráter permanente, pelos relevantes serviços prestados com lealdade, constância e valor, conforme solenidade realizada no dia 22 de abril na
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Seja oficiado ao Ilustríssimo Comandante do 53º Batalhão de
Polícia Militar de Avaré, Major PM Antonio Carlos Loriano, para
que transmita o reconhecimento desta Casa de Leis ao 2º Tenente da Reserva PM Antonio Nohara, por ter sido agraciado
com a Medalha de Valor Militar em Grau Prata, concedida por
Decreto do Governador do Estado de São Paulo e em caráter
permanente, pelos relevantes serviços prestados com lealdade, constância e valor, conforme solenidade realizada no dia 22
de abril na Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Seja oficiado ao Ilustríssimo Comandante do 53º Batalhão de Polícia Militar de Avaré, Major PM Antonio Carlos Loriano, para que
transmita o reconhecimento desta Casa de Leis ao 2º Tenente da
Reserva PM Nelson Miras Melenchon, por ter sido agraciado com
a Medalha de Valor Militar em Grau Prata, concedida por Decreto
do Governador do Estado de São Paulo e em caráter permanente,
pelos relevantes serviços prestados com lealdade, constância e
valor, conforme solenidade realizada no dia 22 de abril na Câmara
de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Seja oficiado ao Ilustríssimo Comandante do 53º Batalhão de
Polícia Militar de Avaré, Major PM Antonio Carlos Loriano, para
que transmita o reconhecimento desta Casa de Leis ao Capitão
PM Luiz Carlos Wagner, por ter sido agraciado com a Láurea de
Mérito Pessoal em 1º Grau indicado pelo comando do
53º
BPM/I por seus méritos pessoais, conforme solenidade realizada no dia 22 de abril na Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré.
Seja oficiado ao Ilustríssimo Comandante do 53º Batalhão de
Polícia Militar de Avaré, Major PM Antonio Carlos Loriano, para
que transmita o reconhecimento desta Casa de Leis ao SubTenente PM Dorival Aparecido Leme, por ter sido agraciado com
a Láurea de Mérito Pessoal em 2º Grau indicado pelo comando
do 53º BPM/I por seus méritos pessoais, conforme solenidade
realizada no dia 22 de abril na Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Seja oficiado ao Ilustríssimo Comandante do 53º Batalhão de
Polícia Militar de Avaré, Major PM Antonio Carlos Loriano, para
que transmita o reconhecimento desta Casa de Leis ao 1º Tenente PM André Nazário dos Santos, por ter sido agraciado com
a Láurea de Mérito Pessoal em 3º Grau indicado pelo comando
do 53º BPM/I por seus méritos pessoais, conforme solenidade
realizada no dia 22 de abril na Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Seja oficiado ao Ilustríssimo Comandante do 53º Batalhão de Polícia Militar de Avaré, Major PM Antonio Carlos Loriano, para que
transmita o reconhecimento desta Casa de Leis ao Soldado PM
João Paulo da Silva, por ter sido agraciado com a Láurea de Mérito
Pessoal em 4º Grau indicado pelo comando do 53º BPM/I por seus
méritos pessoais, conforme solenidade realizada no dia 22 de
abril na Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Seja oficiado ao Ilustríssimo Comandante do 53º Batalhão de
Polícia Militar de Avaré, Major PM Antonio Carlos Loriano, para
que transmita o reconhecimento desta Casa de Leis ao Soldado
PM Paulo Eduardo Machado, por ter sido agraciado com a Láurea
de Mérito Pessoal em 4º Grau indicado pelo comando do
53º
BPM/I por seus méritos pessoais, conforme solenidade realizada no dia 22 de abril na Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré.
Seja oficiado ao Ilustríssimo Comandante do 53º Batalhão de
Polícia Militar de Avaré, Major PM Antonio Carlos Loriano, para
que transmita o reconhecimento desta Casa de Leis ao 3º
Sargento PM Ronaldo Casemiro Messias, por ter sido agraciado com a Medalha de Valor Militar em Grau Bronze, concedida por Decreto do Governador do Estado de São Paulo e em
caráter permanente, pelos relevantes serviços prestados com
lealdade, constância e valor, conforme solenidade realizada
no dia 22 de abril na Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré.
Seja consignado na Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE
APLAUSOS, PARABENIZAÇÕES E AGRADECIMENTOS” à
servidora desta Colenda Casa de Leis, Senhora Márcia Dias
Guido, que no último dia 2 de fevereiro completou 20 anos de
serviços prestados ao Poder Legislativo, sempre com muita
responsabilidade, profissionalismo e dedicação, qualidades
que sem dúvida a fazem uma figura exemplar que merece o
respeito de todos.
Seja consignado na Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” as Ilustríssimas proprietárias da Loja L’acqua Di Fiori de Avaré, Senhoras Luciana
Aparecida de Oliveira Costa e Lucimaura de Oliveira Zaloti,
que neste mês de abril completam 10 anos de atividades em
nossa cidade.
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Seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística de
Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através do Departamento competente providencie a título de informação junto
aos comércios estabelecidos na “Zona Azul”, conforme notícia
veiculada no jornal eletrônico “A Bigorna” esclarecendo-lhes
que a colocação de obstáculos defronte aos estabelecimentos
como forma de “guardar vaga” é um ato de desrespeito à lei,
sujeito às penalidades, Após os devidos esclarecimentos, se
persistirem as irregularidades, que o Departamento competente
da Prefeitura haja de acordo com a Lei, notificando os proprietários dos estabelecimentos e aplicando-lhes multa se for o caso.
Seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística de
Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através do Departamento competente providencie a inclusão do benefício do abono
salarial no valor de R$ 100,00 (cem reais) que foi concedido aos
Servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, aos Senhores
Conselheiros Tutelares como medida de igualdade e justiça.
Seja consignado na Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” a Ilustríssima Senhora Yara Maria
Vaz Schiavão, pelo pleno êxito que vem alcançando o Projeto
denominado “CINEMA NO DIVÃ” – sob o olhar da psicanálise,
que realiza-se mensalmente no CAC, através da Organização
da Secretaria Municipal da Cultura de Avaré.
JAIR CANOVAS ALVES FERREIRA – VICE-PRESIDENTE
Que sejam oficiados votos de aplausos e parabenizações ao
Excelentíssimo Prefeito do Município de Tejupá, Senhor Valter Boranelli,
pela belíssima organização e realização da 10ª Festa do Peão da
cidade, evento que faz parte da Programação do Aniversário de 45
anos de Tejupá, data comemorada no domingo, dia 25 de abril.
Que sejam oficiados votos de aplausos e parabenizações ao
Excelentíssimo Vereador e Presidente da Câmara Municipal de
Tejupá, Senhor Odinelson Martins Boranelli, pelo apoio dado por
esta Casa de Leis à organização e realização da 10ª Festa do Peão
da cidade, evento que faz parte da Programação do Aniversário de
45 anos de Tejupá, data comemorada no domingo, dia 25 de abril.
REQUEIRO mais que, do deliberado seja dada ciência aos demais Vereadores da Câmara de Tejupá através de seu Presidente, Vereador Odinelson Martins Boranelli.
Que sejam oficiados votos de aplausos e parabenizações ao
Ilustríssimo Senhor Nicanor Enz, Presidente da Comissão
Organizadora da 10ª Festa do Peão da cidade, pelo total sucesso alcançado na organização e realização do evento que faz
parte da Programação do Aniversário de 45 anos de Tejupá,
data comemorada no domingo, dia 25 de abril.
Que sejam oficiados votos de aplausos e parabenizações ao
locutor Senhor Roberval Martins, que durante as quatro noites
da 10ª Festa do Peão de Tejupá conduziu com maestria os rodeios em touros e cavalos, levando emoção ao público que lotou as
arquibancadas do Recinto de Festas João Gaudensi, numa demonstração de grande profissionalismo que sem dúvida merece
o reconhecimento dessa Casa de Leis.
Que sejam oficiados votos de aplausos e parabenizações ao
Senhor Dominguinho de Fartura, responsável pela tropa utilizada no Rodeio em Cavalos ocorrido durante a 10ª Festa do Peão
de Tejupá, evento ocorrido no período de 22 a 25 de abril de
2010 no Recinto de Festas João Galdensi, em Tejupá, como
parte das comemorações dos 45 anos da cidade.
Que seja oficiado Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística
de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que informe a
esta Casa de Leis se existe a possibilidade dos Postos de Atendimento a Saúde (PAS) da cidade realizarem coleta para exame
de sangue, fezes e urina.
Que sejam oficiados votos de aplausos e parabenizações à
gerência e funcionários do Banco BMG e Policred, pela inauguração em Avaré das instalações dessa conceituada instituição
financeira à Rua Rio de Janeiro, 1289, evento ocorrido na manhã
desta segunda-feira, 26 de abril de 2010.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que acione
com urgência o departamento competente com vistas à por em
funcionamento o relógio digital localizado na Praça Padre Tavares,
pedido esse feito através do Requerimento de nº 177 de 8 de
fevereiro de 2010 aprovado por unanimidade.
GERMINAL PEGOLI JUNIOR – 1º SECRETÁRIO
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
aplausos e parabenização ao(s) Contadores do ESCRITÓRIO
CONTÁBIL AZTECA, pela passagem do DIA DO CONTABILISTA,
comemorado na data de 25 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
aplausos e parabenização ao(s) Contadores do ESCRITÓRIO
CONTÁBIL ESQUINA FÓRUM, pela passagem do DIA DO CONTABILISTA, comemorado na data de 25 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de

aplausos e parabenização ao(s) Contadores do ESCRITÓRIO
CONTÁBIL AGRO PECUARIA, pela passagem do DIA DO CONTABILISTA, comemorado na data de 25 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
aplausos e parabenização ao(s) Contadores do ESCRITÓRIO
CONTÁBIL APACHE pela passagem do DIA DO CONTABILISTA,
comemorado na data de 25 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
aplausos e parabenização ao(s) Contadores do ESCRITÓRIO
CONTÁBIL DJALMA, pela passagem do DIA DO CONTABILISTA,
comemorado na data de 25 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
aplausos e parabenização ao(s) Contadores do ESCRITÓRIO
CONTÁBIL TROPIANO, pela passagem do DIA DO CONTABILISTA, comemorado na data de 25 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
aplausos e parabenização ao(s) Contadores do ESCRITÓRIO
CONTÁBIL DESCONTA, pela passagem do DIA DO CONTABILISTA, comemorado na data de 25 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
aplausos e parabenização ao(s) Contadores do ESCRITÓRIO
CONTÁBIL RECONTA, pela passagem do DIA DO CONTABILISTA, comemorado na data de 25 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
aplausos e parabenização ao(s) Contadores do ESCRITÓRIO
CONTÁBIL CEASI, pela passagem do DIA DO CONTABILISTA,
comemorado na data de 25 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
aplausos e parabenização ao(s) Contadores do ESCRITÓRIO
CONTÁBIL CT PINHO, pela passagem do DIA DO CONTABILISTA,
comemorado na data de 25 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
aplausos e parabenização ao(s) Contadores do ESCRITÓRIO
CONTÁBIL FERNANDES, pela passagem do DIA DO CONTABILISTA, comemorado na data de 25 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
aplausos e parabenização ao(s) Contadores do ESCRITÓRIO
CONTÁBIL JUBERCONT, pela passagem do DIA DO CONTABILISTA, comemorado na data de 25 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
aplausos e parabenização ao(s) Contadores do ESCRITÓRIO
CONTÁBIL JULIO & TAKEDA, pela passagem do DIA DO CONTABILISTA, comemorado na data de 25 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
aplausos e parabenização ao(s) Contadores do ESCRITÓRIO
CONTÁBIL MACEDO, pela passagem do DIA DO CONTABILISTA,
comemorado na data de 25 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
aplausos e parabenização ao Contabilista LUIZ CARLOS DO
ESPIRITO SANTO, pela passagem do DIA DO CONTABILISTA,
comemorado na data de 25 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
aplausos e parabenização ao(s) Contadores do ESCRITÓRIO
CONTÁBIL ORGATEC, pela passagem do DIA DO CONTABILISTA, comemorado na data de 25 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
aplausos e parabenização ao(s) Contadores do ESCRITÓRIO
CONTÁBIL CARAMURU, pela passagem do DIA DO CONTABILISTA, comemorado na data de 25 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
aplausos e parabenização ao(s) Contadores do ESCRITÓRIO
CONTÁBIL REFON, pela passagem do DIA DO CONTABILISTA,
comemorado na data de 25 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
aplausos e parabenização ao(s) Contadores do ESCRITÓRIO
CONTÁBIL MARQUES, pela passagem do DIA DO CONTABILISTA, comemorado na data de 25 de abril.
ERNESTO ALBUQUERQUE
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas às formalidades regimentais, solicitar de sua Excelência o Prefeito da
Estância Turística de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, os
nomes dos estagiários da Câmara Municipal, respectivos cargos, classificação no concurso realizado para admissão e datas de ingresso dos mesmos.
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas às formalidades regimentais, seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor
RUFINO GOMES , ocorrido em Avaré, no dia 22 do corrente.
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas às formalidades regimentais, solicitar de sua Excelência o Prefeito da
Estância Turística de Avaré. Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, prestar informações a respeito do número de passes realmente utilizados pela Prefeitura para transporte de pacientes, e o montante mensalmente despendido com essa prestação de serviço.
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REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas às formalidades regimentais, verificar a utilidade do corrimão existente no centro da escada principal de acesso ao nosso edifício.
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas às formalidades regimentais, oficiar o empresário Aristeu Guidi e toda
sua equipe de colaboradores, transmitindo-lhes os nossos votos de parabéns e de sucesso, pela inauguração das novas
instalações da Farma Guidi-Multi Drogas, sucessora da tradicional Farmácia São Paulo.
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, solicitar de sua Excelência o Prefeito da
Estância Turística de Avaré. Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, esclarecimentos a respeito do prazo concedido à empresa
OSASTUR, responsável pelo transporte coletivo urbano de nossa cidade, dentro do qual fará uso da Praça da Paz como local
de estacionamento de seus veículos que estão fora de serviço.
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas às formalidades regimentais, sugerir a sua Excelência o Prefeito da
Estância Turística de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa no
sentido de quando da realização de novos concursos, por questão de transparência, exigir da empresa escolhida para coordenar todo o evento, que publique, inclusive em seu Site, as questões que caíram e suas respectivas respostas, a exemplo do
que ocorre com a Fundação Carlos Chagas e UNESP.
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, solicitar de sua Excelência o Prefeito da
Estância Turística de Avaré. Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, esclarecimentos a respeito da procedência ou não da informação
a nós chegada, segundo a qual um caminhão comum, não adaptado, estaria fazendo a coleta de lixo hospitalar na Santa Casa
de Misericórdia.
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, solicitar de sua Excelência o Prefeito da
Estância Turística de Avaré. Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, obter junto aos organizadores do Torneio de Pesca recentemente
realizado em nossa cidade a informação do nome do participante ganhador da moto sorteada no referido evento e a data de
entrega do prêmio ao mesmo.
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, solicitar de sua Excelência o Prefeito da
Estância Turística de Avaré. Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, solicitar ao Prefeito Municipal, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, providenciar a efetiva fiscalização das queimadas de
cana de açúcar.
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas às formalidades regimentais, solicitar de sua Excelência o Prefeito da
Estância Turística de Avaré. Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, informações sobre se é verdadeira ou não a informação veiculada na Imprensa de que foi detectado novo depósito de amianto
na mesma empresa da qual foram retiradas cerca de 300 toneladas do material. Se verdadeira informação, qual será a postura do governo municipal.
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas às formalidades regimentais, solicitar de sua Excelência o Prefeito da
Estância Turística de Avaré. Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, informações ao Sr. Prefeito Municipal sobre o processo licitatório
que determinou a contratação do Centro Avançado em Técnicas
de Imobilização (CATI), responsável pelo curso ministrado em
Avaré para os Guardas Municipais, empenhos, valores pagos e
respectivas notas fiscais, além de informações detalhadas sobre a parceria feita entre a Prefeitura Municipal e a referida
empresa que informa em seu site www.cati.com.br que irá realizar em Avaré no período de 05 a 13 de Novembro de 2010 ao
preço de R$ de 3500,00 per capita.
NILSON CALAMITA FILHO
Para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, Rogélio Barcheti Urrêa, para que interceda junto a Secretaria Estadual de Transportes de São Paulo, no
sentido de informar como se encontra o cronograma do Projeto
de recapeamento asfáltico da SP 245 (Salim Antônio Curiati),
que faz a ligação entre Avaré e o município de Cerqueira César.
Para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rogélio
Barcheti Urrêa, para que interceda junto a Secretaria Estadual
de Transportes de São Paulo, para que envie a esta colenda
Casa de Leis as seguintes informações:
1) Sobre as referentes estradas: estrada da Usina, dos Coqueiros e estrada dos Rocha, no sentido de fornecer um cronograma
de obras da recuperação das mesmas.
Para que seja oficiado o Sr. Paulo Cavini, Secretário do Bem
Estar Social, para que averigúe e envie a esta Colenda Casa de
Leis, o motivo pelo qual a CASA DUPIÁ (Programa de Recuperação do Desnutrido), está sem telefone há cerca de quatro meses, o que vem dificultando o trabalho no cumprimento das funções normais desta entidade.
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Para que seja oficiado ao Exmo. Sr, Prefeito Municipal Rogélio
Barcheti Urrêa, para que envie a esta Colenda Casa de Leis
cópia do contrato entre a Prefeitura da Estância Turística de
Avaré e a empresa Osastur, no item dos ônibus adaptados para
deficientes físicos.
Para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, Rogelio Barchetti Urrêa, para que inclua
em todos os projetos e planejamentos de gastos da Prefeitura
Municipal de Avaré, ações destinadas às pessoas portadoras
de deficiência, como eliminação de barreiras arquitetônicas e
urbanísticas, sempre com informações adequadas a garantir os
direitos da pessoa com deficiência.
PAULO DIAS NOVAES FILHO
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe os dias e os
bairros onde ocorrerão os eventos do projeto Prefeitura no Bairro nos próximos meses.
Seja oficiado aos Diretores da Empresa Manoel Rodrigues, para
que avaliem a possibilidade de incluir em suas linhas de ônibus a
linha Avaré-Bauru, tão desejada pelos moradores de nosso
município, principalmente estudantes.
RODIVALDO RÍPOLI
Para que através do setor competente esteja informando a esta
Casa de Leis a possibilidade da cobertura da quadra da Escola
“EMEF Celina Vilela D. Bruno, no Bairro Costa Azul”.
Para que através do setor competente esteja informando a esta
Casa de Leis qual o tempo máximo necessário para que seja
solucionado o grave problema de péssima conservação da estrada que dá acesso a Fazenda Grama Roxa, mais precisamente próximo aos Condomínios Ponta do Progresso, Rancho Roma
e Quero-Quero.
Que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor
Rogelio Barcheti Urrêa, reiterando o requerimento nº 2541/2009
datada de 26/10/2009 deste Vereador, para que estude a possibilidade de incluir a instalação da Banda Larga, Projeto “Cidade
Digital” no Balneário Costa Azul.
Que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor
Rogelio Barcheti Urrêa, solicitando informações sobre a possibilidade do município de Avaré, aderir ao Programa “Cidade Legal”,
objetivando regularizar a documentação (escrituras) dos imóveis dos Conjuntos Habitacionais em nossa cidade.
Que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor
Rogelio Barcheti Urrêa, para que informe a esta Casa de Leis
sobre o procedimento realizado pelo Secretário de Administração, Sr João Batista Leme, em relação ao Concurso Público
realizado no dia 25 de Abril de 2010, a saber;
1- O Senhor Prefeito Municipal tem conhecimento de que todos
os gabaritos foram assinados pelo Secretário em questão;
2- Se positivo, esse procedimento foi autorizado por Vossa Excelência;
3- Porque esse procedimento não foi realizado pela Empresa
responsável para aplicação da Prova e por qual motivo somente
este Secretário teve acesso as mesmas;
4- Qual a garantia que temos em relação a este Secretário em
relação ao acesso as respostas dos gabaritos, já que o lacre foi
aberto pelo mesmo.
ROSÂNGELA PAULUCCI P. PEREIRA
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe sobre a possibilidade de implantar em nosso município uma nova ferramenta
tecnológica que irá facilitar o dia a dia dos cidadãos que precisam solicitar serviços à administração municipal. Por meio do
Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos, os cidadãos poderão dar entrada nos serviços pela internet e acompanhar
virtualmente todo o trâmite na Prefeitura até o resultado, a exemplo da cidade de Florianópolis.
Oficiar à Empresa OSASTUR, concessionária dos serviços de
transporte coletivo urbano de nossa cidade, para que a mesma
estude a possibilidade de se criar ou refazer uma rota de ônibus
incluindo no trajeto sua passagem próximo aos bairros Green
Village, Porto Seguro e Jardim Botânico.
VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
Que sejam consignados em ata de nossos trabalhos e nos anais
desta Casa Legislativa, VOTOS DE APLAUSOS E
PARABENIZAÇÕES, às nossas estimadas e operosas Policia
Civil e Policia Militar do Estado de São Paulo, pelo transcurso do
DIA DAS POLICIAS CIVIL E MILITAR, que deu-se no dia 21 de abril
p. passado.
Que sejam consignados em Ata de nossos trabalhos, VOTOS
DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, a Sra. SUZANA HELENA
LOPES INCAU SILVA, pelo seu empenho na Campanha DOE

ORGÃOS SALVE VIDAS, contribuindo em muito para a
conscientização e expressivo aumento de doadores de órgãos
a nível nacional.
Solicitar da Exma. Secretária Municipal de Saúde, Sra. Marialva
Araujo de Souza Biazon, para que priorize o atendimento aos
indivíduos acometidos de Mal de Parkinson e demais indivíduos
com outras deficiências que vão até o Posto de Saúde para se
consultarem, que seja agendado o seu retorno já no mesmo dia
da consulta e não os submetendo ao 0800, priorizando assim o
atendimento desses nossos idosos.
Que sejam consignados em Ata de nossos trabalhos, VOTOS
DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, ao Jovem Atleta do Esporte Clube Pinheiros KALLEB VAZ ARCA e seus técnicos Srs.
FERNANDO CAUDURO E SANDRO OLIVEIRA DA CUNHA, por
terem obtido vaga em prova seletiva de natação realizada ontem
25/04 no Clube Paineiras (Morumbi/SP), integrando assim a seleção da 1ª região que disputará o Troféu Kim Mollo de Natação
na cidade de Mococa/SP no próximo mês de maio.

INDICAÇÕES – SESSÃO 26-04-2010
ROBERTO ARAUJO - PRESIDENTE
Para que através do Departamento Competente, estude a possibilidade de determinar o cumprimento restrito do horário de
visitação pública no “Cemitério Municipal”, das 08:00 horas às
17:00 horas, medida essa que visa coibir os constantes furtos
que vem ocorrendo dentro do local durante horário em que permanece aberto ao público. Solicito ainda, que determine vigilância
constante no “Cemitério Municipal” após o seu fechamento, serviço este que poderia ser inspecionado pela Guarda Municipal.
Para que através do Departamento Competente, providencie com
URGÊNCIA a colocação do vidro do lado esquerdo da porta
principal do “Cemitério Municipal” que foi retirada porque quebrou, com o intuito de coibir furtos de objetos dos túmulos.
Para que através do Departamento Competente, providencie com
URGÊNCIA o conserto do portão dos fundos do “Cemitério Municipal” que esta meio metro acima do chão, com o intuito de coibir
furtos de objetos dos túmulos.
Para que através do Departamento Competente, providencie os
reparos necessários na avenida que dá acesso ao rio no
loteamento “Pontão Do Remanso”, inclusive com a colocação de
“cascalho” nos locais necessários.
JAIR CANOVAS ALVES FERREIRA – VICE-PRESIDENTE
Para que através do Setor Competente providencie com urgência a
reposição de lâmpadas em dois postes localizados defronte ao
número 131 da Avenida Vale Verde, no Bairro Estância Brabância.
Para que através do setor competente providencie a troca de
lâmpada no poste localizado na Rua Braz Caldeira nº 383 no
Bairro Vl. São Luiz.
Para que através do setor competente providencie iluminação
em toda a Praça Rotatória localizada na Avenida Emílio Figueiredo,
entre os bairros Jardim Tropical e Jardim Paraíso.
Para que através do setor competente providencie a compra
de aquecedores para a piscina municipal, haja vista que são
necessários três equipamentos do gênero para manter os
reservatórios aquecidos, e apenas um está em funcionamento correndo o risco de queimar pelo fato de estar operando com carga máxima em razão dos outros estarem danificados.
Para que através do setor competente determine que todos os
depósitos bancários feitos pela municipalidade em favor dos
fornecedores sejam feitos como “depósito identificado”, garantindo mais lisura e transparência na movimentação financeira da
Prefeitura da Estância Turística de Avaré.
GERMINAL PEGOLI JUNIOR – 1º SECRETÁRIO
Para que através da Secretaria Municipal de Saúde, estude a possibilidade de manter nas Feiras-Livres, equipes
de enfermagem para pronto atendimento, medições de
pressão arterial ou ainda dar diversas orientações sobre
saúde.
Para que através do setor competente providencie com urgência a limpeza e retirada de lixo acumulado no cruzamento da Rua
Castelo Branco com a Rua Três Corações no Bairro Bonsucesso.
Para que através do setor competente, providencie a capinação
e limpeza do terreno na Rua Piauí cruzamento com Rua José
Eufrásio Leal.
Para que através do setor competente, providencie a troca de
lâmpada no poste localizado defronte ao nº148 da Rua Raul
Pimentel, na Vila Santa Maria.
Para que através do setor competente providencie a troca de
lâmpada no poste localizado defronte ao nº. 147 da Rua Paulo
Fogaça, no Bairro Stª Mônica.
Para que através do setor competente, providencie com urgência a
troca de lâmpada na Rua Paraíba defronte ao nº 51, no Centro.
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ERNESTO ALBUQUERQUE
INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, determinar a
substituição da lâmpada da iluminação pública na Rua Júlio
Bellucci, em frente ao número 144, no bairro Brabância.
INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, determinar a
substituição das lâmpadas da iluminação pública na confluência
da Travessa Barrocão com a Rua Deolindo Pereira, no Parque
Santa Elizabeth.
INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, tendo em vista
as reclamações de munícipes, estudar através do Dep. Competente a possibilidade de dotar a parte interna das portas dos
banheiros públicos de ganchos (cabides) que poderão ser utilizados pelos que se servem das instalações, para dependurar
cestas, sacolas ou outros objetos, para evitar que sejam colocados diretamente no chão.
INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, determinar que a
Prefeitura, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, efetive uma
parceria com a Sabesp, numa ampla e permanente campanha
pelo uso racional da água.
NILSON CALAMITA FILHO
Para que envie a esta Colenda Casa de Leis, um cronograma de
obras sobre a reforma do prédio onde será instalada a nova
Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência,
para que efetivamente tenhamos projeção da inauguração e
para que possamos iniciar agendamentos dos deficientes que
procuram por este serviço.
Que através da Secretaria de Transportes e da Secretaria de
Obras, estude urgentemente a possibilidade da construção de
uma rotatória entre as Avenidas Gilberto Filgueiras e Misael
Eupfrásio Leal, visto que, as múltiplas conversões que são
realizadas no local causam perigos a todos que transitam pelo
local, devido ser um acesso de entrada e saída do município,
inclusive sendo muito utilizada por ônibus que se dirigem à
Rodoviária e às Faculdades, no transporte de alunos vindos
de outros municípios.
Para que através do setor competente, verifique as condições
do veículo (tipo Kombi), que faz o transporte dos pacientes que
realizam o tratamento de hemodiálise.
Para que através do setor competente, proceda estudos, a fim
de implantar a criação de um núcleo responsável para receber
e distribuir corretamente as doações de horti fruti granjeiros
que são feitas as Entidades Sociais.
Para que através do setor competente, proceda estudos a
fim de realizar a abertura de uma rua, fazendo a ligação da
Av. Paulo Novaes com a continuação da Av. Misael Eufrásio
Leal, na altura do Posto Avenida e Maré Shoping Agropecuária,
o que visa facilitar o fluxo do anel viário entre estas importantes avenidas.
ROSÂNGELA PAULUCCI P. PEREIRA
INDICO nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através do setor competente, determine que o caminhão de coleta
de lixo que passava no bairro Jardim Europa retorne a recolher
a grama cortada, bem como os galhos e folhas provenientes
das podas de árvores.
Para que através do setor competente, proceda reparos urgentes no ponto de ônibus localizado no início da Avenida Dico
Mercadante, logo após a viaduto.
Para que através do setor competente, notifique os proprietários de imóveis existentes na Rua Vital Pereira de Andrade, para
que construam calçadas, visto que dos dois lados da pista
inexistem tais melhorias.
Para que através do setor competente, proceda uma catação de
entulhos no Bairro Paineiras, visto que existem no local muitos
objetos, móveis e sucatas jogados em terrenos baldios, especialmente ao longo e paralelamente a via férrea.
Para que através do setor competente, proceda limpeza e capinação
no leito da Rua Doutor Ulisses Coutinho, Bairro Paineiras.
Para que através do setor competente, solicitando ao mesmo
que denomine Rua ou Logradouro Público em nome do saudoso
Senhor RUFINO GOMES.
VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
Para que através do setor competente, providencie a recuperação do leito carroçável da Rua Santa Catarina, esquina com a
Rua Rio de Janeiro (no lado do Banco Bradesco) numa extensão
de mais ou menos 03 metros.
Para que através do setor competente, providencie a colocação da Caixa D’Água existente na EMEB Carlos Papa.
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COMUNICADO
A Câmara de Vereadores da Estância Turística
de Avaré comunica a todos que as contas do
exercício de 2009, apresentadas pelo Chefe
do Poder Executivo, estão disponíveis na
Sede do Poder Legislativo da Estância Turística de Avaré para consulta e apreciação
pelos cidadãos e instituições da sociedade
conforme preconiza o artigo 49 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
ROBERTO ARAUJO
Presidente da Câmara
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Dispensa nº 01/2010 – Processo nº 03/2010 fica aditado no
valor global de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) para a
empresa MALUF & TINÓS LTDA ME, o que corresponde a
21,21% do processo licitatório em questão, visando a locação
de um equipamento tipo impressora a laser para produção de
4.000 (quatro mil) impressões mensais.
Assinatura do Termo Aditivo em 30 de abril de 2010.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
ROBERTO ARAUJO
Presidente da Câmara

TERMO DE REALINHAMENTO CONTRATUAL
Ref. Pregão 01/2010
Processo 01/2010
Contrato nº 02
Fica REALINHADO o preço do contrato de que trata o Pregão nº
01/2010, Processo nº 01/2010, com a empresa SILVEIRA &
DUARTE AVARÉ LTDA, nos termos do artigo 65, II, “d” da lei
8.666/93, referente à alteração no valor unitário por litro de álcool
fornecido, passando de R$ 1,72 (um real e setenta e dois
centavos), para R$ 1,42 (um real e quarenta e dois centavos), a partir de 23 de abril de 2010.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 23 de
abril de 2010.
ROBERTO ARAUJO
Presidente da Câmara
SILVEIRA & DUARTE AVARÉ LTDA
Luciano Duarte da Silveira

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré
Contratada: SIAM SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA
Objeto: implantação e disponibilização de sistemas
informatizados para microcomputadores nas áreas de contabilidade pública, patrimônio, almoxarifado e folha de pagamento
para a Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Prazo de vigência do contrato: até 15 de junho de 2010.
Valor: R$ 3.020,00(três mil e vinte reais) por mês, totalizando R$
4.530,00 (quatro mil quinhentos e trinta reais) para o período.
Referente: Prorrogação do Contrato firmado em13 de julho de
2009, através do Convite nº 02/2009 – Processo nº 17/2009
Data do ajuste: 30/04/2010

ORDEM DO DIA
CIRCULAR N º 14/2010 - DG Avaré, 28 de abril de 2.010.Exmo. (a) Sr. (a) Vereador (a)
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 03/05/2.010 - Segunda Feira – às 18:00 horas.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, o Exmo. Sr. Presidente Vereador Roberto Araujo designou para a Ordem do Dia
da Sessão Ordinária de 03 de Maio do corrente ano, que tem seu
inicio marcado para as 18:00 horas, a seguinte matéria:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 03/2010 – Discussão Única
Autoria:- Maioria dos Vereadores
Assunto: Dispõe sobre alteração do caput do artigo 147
do Regimento Interno da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
Anexo: Cópias do Projeto de Resolução nº 03/2010 e dos Pare-
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ceres do Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. – (vista: Ver. Jair Canovas)
2. PROJETO DE LEI N.º 57/2010 – Discussão Única
Autoria:- Verª. Rosângela Paulucci P. Pereira
Assunto: Dispõe sobre alteração de artigo da lei nº 1.320,
de 27 de fevereiro de 2010 e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 57/2010 e Pareceres do
Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. –
3. PROJETO DE LEI N.º 53/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto Dispõe sobre alteração do caput dos artigos 2º
e 3º da Lei nº 1.225, de 20 de agosto de 2009 e dá outras
providências. - (Pro Santa Casa)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 53/2010. Obs:- Os Pareceres do Jurídico e das Comissões Permanentes serão colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria. (Aguardando
Substitutivo)
4. PROJETO DE LEI N.º 66/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto Autoriza o Executivo e o Legislativo Municipal a
conceder abono aos Servidores Públicos Municipais e
dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 66/2010.
Obs:- Os Pareceres do Jurídico e das Comissões Permanentes
serão colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria. (vista: Ver. Jair Canovas)
5. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 68/2010 – Discussão Única – Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto Dispõe sobre autorização para processo seletivo visando a contratação de servidores por prazo determinado, criação de funções públicas para atender às
necessidades do projeto e dá outras providências.-(Projeto Esporte Social)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 68/2010. Obs:- Os Pareceres do Jurídico e das Comissões Permanentes
serão colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria. (vista: Ver. Jair Canovas)
6. PROJETO DE LEI N.º 72/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto Revoga Lei nº 924, de 11 de abril de 2007 e dá
outras providências. - (Doação de terras a empresa Jairo
Alves de Azevedo ME)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 72/2010. Obs:- Os Pareceres do Jurídico e das Comissões Permanentes
serão colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria. (Aguardando Substitutivo)
OBSERVAÇÃO: O Processo, abaixo relacionado, deixou
de constar da presente Circular tendo vista a solicitação
de documentos pela Divisão Jurídica e pela Comissão
de Constituição, Justiça e Redação – Matrícula do imóvel
e relatório das atividades desenvolvidas nos últimos
três exercícios.
PROJETO DE LEI N.º 61/2010
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto Dispõe sobre autorização para o município assinar contrato de cessão de uso em comodato e dá outras providências. (kartódromo)Anexo: Cópias dos Ofícios 008 e 009-GP/df
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 201/2010, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei, vem pelo presente, ADJUDICAR o
objeto do Pregão 04/2010 – Processo 07/2010 para a empresa
J. P. DE LIMA AVARÉ - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 00.359.510/
0001-50, com sede na Rua Dr. Bastilio Ouvidio Tardivo, nº 202,
Bairro São Judas Tadeu II – Avaré/SP objetivando o fornecimento de todo material e colocação de alambrado ao redor da área
onde esta sendo construída a nova Sede da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, conforme anexo II do
Edital no valor de R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais).
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 30
de abril de 2010.
CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Pregoeiro
JANAYNA MARTINS DA COSTA
Pregoeira

VAGAS DE EMPREGO

PAT AVARÉ
Para se cadastrar acesse
www.empregasaopaualo.sp.gov.br
Maiores informações ligue 14-37321414
ESTAMOS EM NOVO ENDEREÇO: AVENIDA
MAJOR RANGEL, 1269, CENTRO

QUEM PRECISA, ENCONTRA.
QUEM PROCURA, CONTRATA.
Empresas acessem o site e cadastrem suas vagas.
É fácil e o custo zero.

FALECIMENTOS
PERÍODO DE 16/04 A 26/04
ALBERTINA MARANDOLA BASSETO
* 09-10-1929 +16-04-2010
JOÃO DE SOUZA
* 06-01-1937 + 16-04-2010
LUIZ FERNANDES
* 19-07-1939 + 16-04-2010
ANTÔNIO MONTEIRO
* 10-06-1919 + 16-04-2010
WENDELL RIBEIRO
* 10-08-1979 + 16-04-2010
GENÉSIO FERREIRA FILHO
* 13-07-1955 + 18-04-2010
JOÃO APPARECIDO DOS SANTOS
* 08-09-1935 + 19-04-2010
HEITOR COELHO DE OLIVEIRA
* 01-02-1923 + 20-04-2010
WERNER ROOSLI
* 09-11-1923 + 21-04-2010
JOSÉ MOREIRA SOBRINHO
* 06-09-1947 + 20-04-2010
CARMEM VASQUES GONÇALVES
* 10-01-1932 + 19-04-2010
GERALDO PAULINO LEITE
* 01-12-1947 + 21-04-2010
INÊS DE GODÓI ARAÚJO
* 01-04-1951 + 22-04-2010
ANGELINA AYRES RODRIGUES
* 23-08-1936 + 25-4-2010
FRANCISCO MARCIANO DE OLIVEIRA
* 16-12-1916 + 24-04-2010
JESUEL BRAZ PEGOLI
* 03-02-1932 + 25/04-2010
MARIA DAS DORES DE MORAES
* 28-03-1933 + 26-04-2010
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10. SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA:
ATENDIMENTOS
QUANTIDADE
Atividades culturais
54
TOTAL
54

PREFEITURA NO BAIRRO
RELATÓRIO DO EVENTO AÇÃO SOCIAL
“PREFEITURA NO BAIRRO”
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
ANO de CRIAÇÃO: 1.861
ELEVADO a MUNICÍPIO: 29 de Maio de 1.891
ELEVADO a ESTÂNCIA TURÍSTICA: 21 de Junho de 2.002
– Lei Estadual n.º 11.162

LOCAL DO EVENTO: CEI “ GERALDO
BENEDETE” - BAIRRO BONSUCESSO
BAIRROS ABRANGIDOS: BONSUCESSO
INDICE ESTIMADO POPULACIONAL: 10.500 Habitantes
PREFEITO MUNICIPAL: ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
DIRETOR DA OUVIDORIA MUNICIPAL: JOÃO FIDELIS
MEMBROS DE ORGANIZAÇÕES: AFONSO SANCHES, MARCIO
JOSÉ , FÁTIMA GOMES e NALVA
O presente relatório tem por finalidade demonstrar os resultados obtidos através das atividades realizadas no dia 24 de abril
de 2.010, na CEI “Geraldo Benedete”, durante o evento Ação
Social – “Prefeitura no Bairro”.
1. GABINETE DO PREFEITO:
ATENDIMENTOS
QUANTIDADE
Atendimento do Prefeito
450
TOTAL
450
2. FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE:
ATENDIMENTOS
Fotos para RG
Cortes de Cabelos
Atendimentos Diversos
TOTAL

QUANTIDADE
145
63
71
279

3. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE:
ATENDIMENTOS
Clínico Geral
Cardiologista
Pediatra
Exames de Papanicolau
Ginecologia
Aferição de Pressão Arterial
HGT Teste de diabetes
Distribuição de Preservativos masculinos
Exames de Hepatite C
TOTAL

QUANTIDADE
103
23
69
23
24
437
458
38
42
1271

4. COORDENADORIA DA SAÚDE BUCAL:
ATENDIMENTOS
Avaliação Clínicos e distribuição
de Kits
TOTAL
5. VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL:
ATENDIMENTOS
Orientações sobre Dengue
Reclamações
Distribuição bexigas personalizadas
entra na estimativa)
TOTAL

11. SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE:
ATENDIMENTOS
QUANTIDADE
Aula com materiais recicláveis
68
Informações sobre poda de árvore
12
Orientações
3
TOTAL
83
12. CEREST
ATENDIMENTO
Orientações
TOTAL

QUANTIDADE
12
12

13. SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO:
· Confecção de 10.000 (doze mil) panfletos;
· Contratação de carro de som;
· Realização da cobertura e registro através de fotografias dos vários momentos do evento;
· Confecção de 05 faixas;
14. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ATENDIMENTOS
Atendimentos
TOTAL

QUANTIDADE
14
14

15. ROTARY CLUB DE AVARÉ – JURUMIRIM CRUPO BIZUNGÃO:
ATENDIMENTOS
QUANTIDADE
Orientação sobre Doação de Órgãos
20
TOTAL
20
16 .FACULDADE EDUVALE:
ATENDIMENTOS
Atendimento Jurídico
TOTAL
17. SABESP:
ATENDIMENTOS
Solicitação de serviços
Distribuição de água

QUANTIDADE
25
25

Informações
TOTAL

QUANTIDADE
2
1.800 (nº não
entra na esti
mativa)
12
14

18 .DELEGACIA DE IDENTIFICAÇÃO:
ATENDIMENTOS
Expedição de 1ª e 2ª Vias de RG
TOTAL

QUANTIDADE
285
285

350
350

19. PROCON:
ATENDIMENTOS
QUANTIDADE
Entrega de código de defesa do consumidor 25
Atendimentos
31
TOTAL
56

QUANTIDADE
10
2
1500 (nº não

20. CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL:
ATENDIMENTOS
Atendimentos
Casamentos comunitários
TOTAL

QUANTIDADE
67
10
77

21. CEBRAC:
ATENDIMENTOS
Teste vocacional
Curriculum
Visita ao mural de trabalho
TOTAL

QUANTIDADE
23
15
9
47

22. ETEC:
ATENDIMENTOS
Atendimento
TOTAL

QUANTIDADE
50
50

QUANTIDADE

12

6. SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO:
ATENDIMENTOS
QUANTIDADE
Informações e reclamações
12
TOTAL
12
7. SEMADS (SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL:)
ATENDIMENTOS
QUANTIDADE
Bolsa Família
28
TOTAL
28
8. SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO:
ATENDIMENTOS
QUANTIDADE
Atendimentos Diversos
80
Habitacional
28
TOTAL
108

23. PAT:
ATENDIMENTOS
Carteira de trabalho
TOTAL

QUANTIDADE
37
37

24 .SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM CSU:
ATENDIMENTOS
QUANTIDADE
Recreações e Kung-fu
410
TOTAL
410

25.SECRETARIA DO TRANSPORTE:
ATENDIMENTOS
Informações
Cartão do Idoso
TOTAL
27.SECRETARIA DA AGRICULTURA:
ATENDIMENTOS
Folhetos de informações
Ficha de Castração
TOTAL

13

QUANTIDADE
10
2
12

QUANTIDADE
50
20
70

28 .ATIVIDADES E RECREAÇÕES :
ATENDIMENTOS
Piscina de Bolinhas
Pula - Pula
Touro Mecânico
TOTAL

QUANTIDADE
500
2000
1125
3625

29. ATIVIDADES EXTRAS:
TOM PROFESSOR DE CAPOEIRA:
ATENDIMENTOS
Capoeira
Aeróbica
TOTAL

QUANTIDADE
40
30
70

TOTAL GERAL .....................7,471 Habitantes Atendidos
71,15% da população estimada no Bairro.
João Fidélis
Diretor da Ouvidoria Municipal

MEDULA ÓSSEA:
“UMA VIDA PODE ESTAR EM SUAS MÃOS”
A Medula Óssea não tem nenhuma ligação com
a medula espinhal. Ela localiza-se no interior
dos ossos e é um tecido renovável que produz
as células do sangue.
Como se tornar um doador
1- Você deve ter entre 18 e 55 anos.
2- Coletar 10 ml de sangue para Tipagem Genética (HLA).
3- Assinar o Termo de Consentimento, para a sua
tipagem ser cadastrada no Registro Nacional de
Doadores Voluntários de Medula Óssea – REDOME.
4- Se a compatibilidade for confirmada, você
será convidado(a) para fazer a doação de Medula Óssea. Você receberá maiores informações e seu estado de saúde será avaliado.
5- A Doação é um procedimento que se faz no
centro cirúrgico, sob anestesia que requer internação de no mínimo 24 horas.
6- O Cadastramento e a doação são livres de
quaisquer ônus ou bônus para o doador.
7- O Cadastramento é único e você será avisado somente em caso de compatibilidade com
algum paciente que aguarda transplante.

COMUNICADO
Transporte urbano
A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré e
a empresa de transporte público urbano, Osastur,
informam, mediante a autorização da Promotoria
Pública, que todos os passageiros idosos e demais
beneficiários que possuem o cartão de acesso ao
transporte coletivo, deverão embarcar pela porta traseira
do ônibus sem qualquer custo para o embarque.
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EDUCAÇÃO:

Assinado convênio com entidades assistenciais

Representantes das entidades beneficiadas
Na manhã da última
sexta-feira, 30, foi assinado no Paço Municipal
os convênios com a Creche Santa Terezinha,
Creche Santa Elizabeth
e Associação de Pais e
Amigos dos Excepcio-

nais (APAE), no valor
total de R$ 361.194,94.
A Creche Santa
Terezinha esteve representada por sua presidente, Sarita de Oliveira Contrucci, e o convênio será de R$

112.236,30 anuais, dividido em 8 parcelas de
R$ 14.029,54, para o
atendimento de 110 crianças. Já o convênio
com a APAE foi de R$
24.486,00, dividido em 8
parcelas de R$ 3.060,75,

para o atendimento 22
crianças. O presidente
Denilson Rocha Ziroldo
não pôde comparecer e
mandou representante.
O convênio com a Creche Santa Elizabeth,
que esteve representa-

da pelo presidente
Divanildo de Carvalho
França, foi de R$
224.472,64 anuais, divido em 8 parcelas de R$
28.059,08, para o atendimento de 220 crianças.

Os recursos dos
convênios serão provenientes do FUNDEB –
Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da
Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação.

Novas apostilas para o ensino básico
Na manhã da última
quarta-feira, 28, a Prefeitura Municipal entregou
as apostilas confeccionadas pela Pueri Domus,
que trazem um vasto e
rico material de disciplinas como matemática,
português, entre outras,
apostilas essas bem ilustradas, e que contam ainda com fotos de Avaré
na capa e contra-capa.
Economia
O novo contrato para
distribuição das apostilas
escolares, gerou uma
economia anual de R$
825.000,00. O contrato de
2007 com a Anglo Sistema de Ensino LTDA,
prorrogado por dois anos
seguidos, com 12 aditamentos de apostilas e pre-

ços, perfazia um total de
R$ 1.939.500,00 ao ano.

Já o contrato atual
com a Pueri Domus Es-

colas Associadas LTDA,
licitada em concorrência

Alunos felizes com
pública – técnica e preço
-, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é de R$ 1.735.500,00
por ano, com 1.051 alunos e alunas a mais neste

as novas apostilas
ano, vencendo a concorrência contra a própria
Anglo Sistema de Ensino
LTDA, cuja proposta foi
de R$ 2.560.500,00, gerando a economia mencionada.
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EDUCAÇÃO:

Alunos de CEIs participam do “Amigos
da Escola, Todos pela Educação”
No dia 16 de abril, os
alunos e professores dos
Centros de Educação Infantil (CEI) José Maria Porto, Dona Bidunga, Jandira
Pereira e Carolina Puzziello, participaram do projeto
“Amigos da Escola, Todos
pela Educação”, desenvolvendo atividades com participação significativa dos
alunos, da comunidade, funcionários das escolas e equipe da secretaria municipal
da educação.
No CEI “José Maria
Porto” foi realizada palestra e apresentação de vídeo mostrando os cuidados necessários para termos uma boa Saúde Bucal. No final foram distribuídas, para os participantes, escovas de dente.
A direção do CEI “Jandira Pereira”, percebendo
a necessidade de mostrar
e conscientizar os educandos e a comunidade da
importância de cuidar do
meio ambiente teve como
tema “Meio Ambiente, Cidadania e Educação”,
onde as crianças, através

MELHORA NO TRANSPORTE ESCOLAR

Ônibus em más condições
serão desativados

Alunos da CEI Dona Bidunga
do plantio de mudas de hortaliças, trabalharam a observação, seriação e classificação das plantas.
No CEI “Dona Bidunga”, com o apoio da professora de Educação Física da Rede Municipal,
Anabel Dadário, e dos funcionários da escola (Direção, Coordenação Professores e Funcionários), foram realizadas várias atividades como aeróbica,
danças, gincana e cami-

nhada, com a participação
maciça dos alunos, pais e
pessoas da comunidade.
Intitulado como “Minha
Escola, Minha Comunidade”, o evento teve como objetivo a socialização da comunidade com a escola e
o incentivo a maior participação dos pais na vida escolar dos seus filhos. Também foi uma oportunidade
de mostrar os benefícios da
prática motora como aspecto essencial para uma

vida mais saudável, além
de servir como forma de
trabalhar outras questões
como socialização, valores
etc.
No CEI “Carolina Puzziello”, com o objetivo de
socializar pais e alunos,
comunidade e escola, foram realizadas atividades
de recreação e jogos com
a participação dos alunos,
pais e comunidade, juntamente com os funcionários e professores da CEI.

MICROCRÉDITO:

BPP realiza 130 operações e empresta mais de R$ 530 mil
A equipe do Banco do
Povo Paulista de Avaré
está divulgando os resultados obtidos pela unidade no
município, no ano de 2009.
Apenas no ano passado, o
Banco do Povo de Avaré
efetuou 130 operações de
microcrédito e emprestou
R$ 531.852,79 mil aos clientes dele, aumentando a
sua produtividade em relação a 2008, quando houve

um total de 97 operações
e R$ 382.888,72 mil foram
emprestados.
O BPP começou a operar no município no ano de
2002 – no dia 1 de junho –
e, de acordo com a Coordenação de Políticas de
Empreendedorismo do
Banco do Povo Paulista
(órgão supervisionado pela
Secretaria do Emprego e
Relações do Trabalho do

Estado), executou 1.373
operações, contabilizando
R$ 4.557,823,48 milhões.
Em 2009, o Banco do
Povo Paulista realizou
mais de 25,5 mil operações em todo o Estado,
emprestando mais de R$
92 milhões. Esses resultados representam crescimento de 26% em relação
ao ano de 2008. Valem
lembrar que o Banco do

Povo Paulista de Avaré,
assim como as outras unidades espalhadas pelo estado, realizou em abril deste ano o “3º Mutirão do
Microcrédito” com o intuito de chamar a atenção
de mais pessoas que queiram e necessitem de empréstimos para iniciar um
empreendimento. Em novembro haverá o “4º Mutirão do Microcrédito”.

Com o objetivo de
melhorar a frota de veículos que são utilizados
para conduzir os alunos
da rede municipal até
as escolas onde estudam e, consequentemente, melhorar a qualidade do transporte escolar, proporcionando
mais segurança e comodidade às crianças, a
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré está
adquirindo novos ônibus, Kombis e microônibus, num processo
de renovação da frota.
E a medida é maior com
relação aos ônibus, visto que há 8 em más condições de uso sendo utilizados no transporte
das crianças; o governo de Avaré irá desativar todos os ônibus velhos em junho.
O governo municipal começou a fazer
essa renovação logo no
início deste ano. A Prefeitura conseguiu 8 veículos novos, e alguns,
inclusive, já estão sendo utilizados; os outros
irão chegar em breve.
São 2 micro-ônibus (cedidos pelo governo estadual), 1 ônibus, com
44 lugares (adquirido
por meio do convênio
“Caminho pela escola”,
do governo federal –
com a intermediação da
Prefeitura), e 5 Kombis
(compradas com recurso do município), todos
0 km.

Incluindo os novos
ônibus, micros e Kombis que chegaram e os
que virão, a Secretaria
Municipal de Educação
terá a sua disposição até
o final do semestre veículos em ótimas condições para transportar os
alunos. Atualmente há
23 micro-ônibus, 33
Kombis e 10 ônibus,
contabilizando os que
estão em mau estado,
em atividade.
A Prefeitura, por
meio da Secretaria de
Educação do município,
transporta 2.340 mil alunos, dos quais 1.155 residem na área urbana e
1.185 na zona rural.
Além disso, a Prefeitura concede passe escolar aos alunos da rede
municipal que moram a
mais de 2 km de distância das escolas onde
estudam, desde que eles
não utilizem o transporte escolar. Hoje são disponibilizados 900 passes
escolares por mês.
De acordo com a Secretaria Municipal de
Educação, o percurso total feito pela frota escolar é de 12 mil km por dia,
o que resulta em um trajeto de 240 mil km durante os 20 dias úteis do mês.
Um dos veículos da frota escolar, por exemplo,
percorre diariamente
quase 500 km, somando
ida e volta, transportando crianças que moram
na zona rural.
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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO
CONCURSO PÚBLICO 002/2010
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, torna pública a relação dos
aprovados no Concurso Público realizado no dia 24 de abril de 2010, para os cargos: Auxiliar de
Farmácia – PSF, Auxiliar de Consultório Dentário – PSF e Médico Clínico Geral – PSF, classificados em ordem decrescente de notas, conforme Edital de Concurso Público 002/2010, de 12 de
março de 2010, a saber:
AUXILIAR DE FARMÁCIA - PSF
——————————-————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME
INSCRICAO
—————-—————————————————————————————————————
1° 75,00 MIRIAM CHRISTI DOS SANTOS PINTO
000060022
2°
60,00 ROBERTA RIBEIRO PUNTEL
000060021
3° 60,00 PAMELLA MATIOLI
000060037
4°
57,50 ANA CLAUDIA CARVALHO GENEROZO
000060047
5°
57,50 ALINE DA SILVA
000060051
6°
52,50 TASSIA REGINA PINTO
000060025
7°
52,50 JANAINA HELENA GUID
000060058
8°
50,00 ELIANI DE FREITAS ALVES
000060011

P.Obj.
75,00
60,00
60,00
57,50
57,50
52,50
52,50
50,00

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - PSF
——————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME
INSCRICAO
——————————————————————————————————————————
1° 52,50 MARINETE SALGADO
000060035

P.Obj.

MÉDICO CLÍNICO GERAL - PSF
——————————————————————————————————————————
CLASS. NOTA NOME
INSCRICAO
——————————————————————————————————————————
1°
50,00 REGIS AUGUSTO DA SILVA
000060005

P.Obj.

52,50

50,00

A relação dos candidatos que não obtiveram aprovação, contendo as notas em todas as provas
se acha disponível no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura da Estância Turística de
Avaré - SP. localizada no Centro Administrativo Municipal na Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
Avaré - SP, 29 de abril de 2010.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
Prefeito Municipal

EDUCAÇÃO:

Projeto “Amigo da Escola” foi
realizado nas escolas municipais

Sessão de cinema que aconteceu à noite na EMEB Fausto Rodrigues

COMUNICADO
O Ministério da Saúde vem se preparando para o enfrentamento de uma segunda onda pandêmica desde 2.009 e, tem por objetivo principal, diminuir a
morbimortalidade associada à pandemia da influenza H1N1. Sendo assim,
comunicamos a inclusão do medicamento Oseltamivir 75mg – 10 cápsulas (
Tamiflu ) em nosso elenco.
Este medicamento será disponibilizado gratuitamente, mediante a apresentação e retenção da primeira via de receituário de Controle Especial.
Para quantidade máxima de um blister por tratamento, ou seja um blister por
receita. (procedimento de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde)
O medicamento já se encontra em nossa farmácia, no endereço:
Rua Santa Catarina, 960 - Fone- 14-3732 4579 / 3731 3227
Atenciosamente,
Dra. Edméia Amaral Sampaio
Farmacêutica Responsável

No dia último 16, aconteceu nas
escolas municipais de Ensino Fundamental o projeto “Amigo da Escola”,
com o tema “A minha comunidade”.
Diretores, professoras-coordenadoras e professoras se mobilizaram para
desenvolver atividades especiais para
que a comunidade se mobilizasse e participasse maciçamente desses eventos.
Os mesmos foram prestigiados pelas coordenadoras pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação.
A EMEB Elizabeth de Jesus Freitas realizou atividades de danças, músicas e dramatização de fábulas no período da manhã e da tarde.

A EMEB Fausto Rodrigues trouxe a
comunidade para a escola no período noturno para uma sessão de cinema, com o
filme “A voz do coração”, sendo servido
pipoca a todos os participantes.
A EMEB Orlando Cortez também participou com atividades de danças e músicas no período da manhã e da tarde, e,
também, envolveu toda a comunidade, juntamente com a equipe da escola (direção,
coordenação, professores e funcionários).
As EMEBs Anna Novaes de Carvalho e Maria Theresa de Oliveira Picalho também realizaram atividades
como peças teatrais e palestra sobre
a saúde, respectivamente.
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PAVIMENTAÇÃO:

Começam obras do asfalto da segunda
pista da Donguinha Mercadante
Começaram
as
obras do asfalto da Avenida Donguinha Mercadante, da pista que faz
parte do convênio com
o governo do Estado, no
valor de R$ 149.769,72.
Serão
executados
612,40 metros de extensão, da Rua Dr. Ulisses
Coutinho até a Avenida
Governador Mário Covas (sentido Avaré-Aeroporto), nunca total de
4.527,90 metros quadrados de pavimentação
asfáltica e 1.158,13 metros de guias e sarjetas
de concreto.
Serão executados
ainda os serviços de drenagem e implantação de
galerias de águas pluviais, já que as águas das
chuvas são prejudicais

Implantação de guias já teve início

para qualquer obra de
pavimentação asfáltica,
fato que dará maior durabilidade ao asfalto.
Primeira Pista
concluída
O prolongamento asfáltico da Avenida Donguinha Mercadante teve
a sua primeira fase concluída com o término do
lado relacionado ao convênio com o governo Federal no valor de R$
127.781,93, num total de
445,40 metros de extensão a partir da Rua Dr.
Ulisses Coutinho em direção à empresa Positiva (sentido AeroportoAvaré), compreendendo
3.337,22 metros quadrados de pavimentação asfáltica e 1.146,66 metros
de guias e sarjetas.

SEBRAE:

Sala do Empreendedor funcionará
no Centro Administrativo
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, por intermédio da Secretaria de Indústria,
Comércio, Ciência e
Tecnologia, após a promulgação da Lei Geral
Municipal das micros e
pequenas empresas, implantará A Sala do Empreendedor que será um
espaço “vip”, com atendimento exclusivo e diferenciado. Cm isto o SEBRAE atuará como parceiro, dando total supor-

te através de consultoria
dentro deste espaço.
O empresário terá orientação de pessoas técnicas sobre qualquer assunto que se referir a empresa. A Sala do Empreendedor deverá funcionar no
Centro Administrativo, juntamente com o Banco do
Povo, facilitando assim a
vida do empreendedor formal ou informal, que é a
pessoa que trabalha por
conta própria e que se legaliza como pequeno em-

presário. A intenção é funcionar como um poupatempo.
Na futura Sala do
Empreendedor será possível solicitar emissão da
Inscrição Municipal e do
Álvara de Funcionamento, análise de processos
burocráticos, alterações
em processos de empresas já existentes, além de
promover a integração de
órgãos estaduais e federais envolvidos nos processos relacionados ás

necessidades das empresas entre outros.
O diferencial da Sala
do Empreendedor está no
atendimento integral do
empreendedor por reunir,
em um só local, profissionais qualificados pelo próprio SEBRAE. Isto possibilita uma ação conjunta da Prefeitura no auxílio aos empresários no
andamento de processos
de abertura de negócios
ao considerar as necessidades de cada processo.
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GERAÇÃO DE RENDA:

Fundo Social vende todas “ecobags” em 2 dias
Inaugurada em abril
por Mônica Serra (expresidente do Fundo Social do Estado de São
Paulo), a Oficina de Geração de Renda idealizada pela primeira-dama e
presidente do Fundo Social de Solidariedade da
Estância Turística de Avaré, Silvia Barcheti, começa a disponibilizar as primeiras unidades das ecobags (sacolas ecológicas),
produzidas pelo projeto.
O trabalho do Fundo
Social, por intermédio
dessa Oficina, tem como
objetivo a especialização
de mão de obra na produção de ecobags. A escolha do produto foi baseada nos 3 R – “Reutilizar, Reaproveitar e Reciclar” -, conceitos fundamentais do 3º Milênio - e
os participantes são pessoas cadastradas pelo
Fundo Social de Avaré.
“As sacolas plásticas
representam um considerável prejuízo ao meioambiente (o plástico demora mais de 100 anos
para se decompor) e a
tendência mundial é que
usemos as sacolas ecolo-

Silvia Barcheti borda uma “ecobag”

Ecobags estão sendo comercializadas na Feira de Artesanato da Concha Acústica
“Recebemos uma
gicamente corretas, como limitada (dificilmente o
faziam nossas avós. Eco- cliente encontrará uma enorme doação de tecidos
da empresa CWR, de probags não vão para o lixo ecobag igual a outra).
Durante a inaugura- priedade de Carlos Rodriao chegarmos em casa.
Elas serão reutilizadas em ção do projeto, a então gues. As primeiras ecobanossas novas compras, primeira-dama do Estado gs produzidas, desde enalém de servirem pra de São Paulo, Mônica tão, foram colocadas à
transportar objetos numa Serra, elogiou a qualida- venda na Feirinha de Arviagem ou mesmo no dia- de das ecobags e fez tesanato que está acontea-dia”, diz a primeira- questão de levar a sua. O cendo na Concha Acústidesenvolvimento do pro- ca e a aceitação superou
dama de Avaré.
Feitas em jeans e te- jeto só foi possível graças todas as expectativas. Nas
cido de algodão, as eco- ao convênio entre FUS- primeiras horas do último
bags são forradas e resis- SESP e Prefeitura Muni- domingo, o empresário
tentes. Além disso, são cipal de Avaré, mas no- Cláudio Salomão adquiriu
bordadas com motivos di- vos parceiros surgiram ao as últimas unidades disponíveis para a campanha do
ferenciados, em tiragem longo do caminho.

Ecobags confeccionadas pelo Fundo Social de
Solidariedade de Avaré
Dia das Mães da Eduvale
FM”, finalizou a primeiradama Silvia Barcheti.
Fundo Social de
Solidariedade
O Fundo Social de

Solidariedade de Avaré
fica na Rua Maranhão nº
1578, centro, telefone
(14) 3731.2658, fax
3732.7203,
e-mail
fsocial@avare.sp.gov.br.

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO:

Renovado contrato de locação com comerciantes do Mercado Municipal
No último dia 22 de
abril, a Prefeitura Municipal renovou o contrato
de locação dos boxes do
Mercado Municipal junto aos 22 comerciantes
que lá exercem suas profissões.
Este foi o último
contrato de locação
válido por um ano. A intenção agora é enviar
para a Câmara Munici-

pal um projeto para que
os próximos sejam renovados de quatro em
quatro anos.
Mercado Municipal
Um dos poucos prédios centenários da cidade, o Mercado Municipal
completará 102 anos em
agosto. Em 2008, quando
completou 100 anos,
aconteceu o lançamento
do Selo Comemorativo,

bem como do Cartão Postal marcando o centenário de sua implantação.
O Mercado Municipal foi instalado em 1908,
quando na época o prefeito era Edmundo Trench. Os primeiros a locarem as bancas para comercializar alimentos no
mercado foram Orlando
Giunchetti, que montou
um açougue de carne de

boi; José Gomes Filho,
conhecido por “Juca do
Mercado”, que montou
um açougue de carne de
porco e Pedro Domingues e Firmino Gomes,
comercializando os secos
e molhados. Atualmente
a senhora Shizuko
Miyahira é a mais antiga
comerciante do local, estando lá desde 1951, portanto, há 59 anos.

Shizuko
Miyahira é a
comerciante
mais antiga
do Mercado
Municipal
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LEGISLATIVO:

Câmara retoma as obras do novo prédio na segunda-feira
Foi realizada na manhã dessa sexta-feira,
30/04, a licitação pública
para contratação de empresa que retomará as
obras do novo prédio da
Câmara de Vereadores
da Estância Turística de
Avaré. Essa etapa da
obra consiste no fechamento do terreno com
alambrado e limpeza total da área.
A empresa vencedora foi a JP de Lima Avaré-ME, com sede aqui na
cidade, agora responsável pela obra orçada em
R$ 13.300,00 (treze mil
e trezentos reais). A metragem total do terreno
que receberá alambrado
é de 208 metros.
Após a realização do
fechamento do terreno
bem como limpeza total
da área, segundo informado pela Diretoria Geral da Câmara, haverá

ELEIÇÕES 2010:

Eleitores têm até 5 de maio
para regularizar situação com
a Justiça Eleitoral

Terreno do futuro prédio da Câmara foi fechado com alambrado
nova licitação pública
para instalação da cobertura em estrutura metálica que, conforme especificações do projeto arquitetônico que já se encontra pronto, contará com
740 metros quadrados.

É costume do Poder
Legislativo publicar todos
seus atos referentes a
despesas
no
site
www.camaraavare.sp.gov.br,
onde podem ser encontrados os processos licitatórios e de execução

bem como todos projetos
complementares, planilhas quantitativas e memorial descritivo de
construção da nova sede
da Câmara de Vereadores da Estância Turística
de Avaré.

TURISMO:

Abertas as inscrições para Arrais Amador
Para os amantes dos
esportes náuticos, mas
que não possuem habilitação própria para pilotar
as embarcações (desde
jet sky a Iates), agora poderão obter o Arrais Amador, realizando prova na
própria cidade de Avaré.
A Secretaria de Turismo informa que as inscrições para obter a habilitação (arrais) estão
abertas. Os documentos
necessários são: xerox
de comprovante de residência autenticado e xerox do CPF e do RG. A
taxa é de R$ 40,00.
As inscrições para a
prova iniciaram dia 22 de

abril e finalizam dia 15 de
junho. As provas serão
realizadas no dia 18 de
julho. O local ainda será
divulgado. Vale ressaltar
que nos dias 15, 16 e 17
de junho, estarão presentes na secretaria de Turismo, representantes da
Marinha para orientar as
pessoas que desejam obter infomações sobre a
habilitação específica.
Para obtenção do arrais é necessário ser
maior de 18 anos. Por
meio desta habilitação é
permitida a condução de
embarcações para recreio e esporte, sendo
válida por 10 anos, po-

dendo ser renovada e
aceita em vários países.
Mais informações

são obtidas na Secretaria de Turismo, pelo telefone (14) 3732.8009.

Cartório Eleitoral na Rua Pará
A pouco mais de litação e o novo modecinco meses para o pri- lo de passaporte não
meiro turno das elei- são aceitos.
Quem também preções, os cartórios eleitorais do País estão fun- cisa mudar de enderecionando em horário ço ou justificar ausência
estendido. Até o próxi- tem que deixar tudo em
mo dia 5, quarta-feira, ordem até o dia 5 de
último dia para a solici- maio, ou não vai votar
tação de novos títulos em outubro. O eleitor
de eleitor ou para trans- com dificuldade de locoferência do domicílio de moção que não está insvotação, a Justiça Elei- crito em uma seção estoral está organizando pecial deve solicitar a
mutirões de atendimen- transferência do título
to à população em vá- para uma delas, também
até o dia 5 de maio.
rios estados do país.
De acordo com daO Cartório Eleitoral
de Avaré informa que dos do Tribunal Regioestá atendendo em ho- nal Eleitoral de São Paurário estendido das 9h lo, 57.270 eleitores esàs 18h, inclusive neste tavam aptos para votar
feriado do dia do Tra- nas eleições 2008 na 17ª
balhador e também no Zona Eleitoral que comdomingo. Quem for ti- preende Avaré. Desses,
rar o título deve procu- pouco mais de 44 mil
rar o cartório levando compareceram às urdocumento de identida- nas. O Cartório Eleitode, comprovante de en- ral de Avaré está localidereço recente e com- zado na Rua Pará, 1790,
provante de quitação centro, esquina com a
militar para homens en- Rua Ceará. Telefones
tre 18 e 45 anos. A Car- (14) 3732-9388 e 3733teira Nacional de Habi- 7288, das 9h às 18h.
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CULTURA E ESPORTE :

Hoje na CAIC, comemoração do
Dia Internacional do Trabalho
Hoje, 1o .de maio, das
9h00 às 22h00, na CAIC,
será comemorado o Dia
Internacional do Trabalho. As atrações vão desde exposição de charges,
caricaturas, poesias, participação da Reciclarte,
do Museu “Anita Ferreira De Maria”, da Biblioteca Municipal “Professor Francisco Rodrigues
dos Santos”, da Associação Avareense de Antigomobilismo (AAVANT), até shows de
músicos avareenses.
No palco se apresentarão a Banda Horus
Pop, Clã-Destinos, Wilson Teixeira, Vanessa
Reis, Banda Impacto e
Edu Lencione e Banda.
Haverá ainda missa às
9h00 e , Corrida Pedestre O Operário e palestras.
O evento é uma forma da Prefeitura valori-

Dia do Trabalhador no Brasil

Palco que irá
zar a data, marcada por
muita luta e conquista
dos trabalhadores.
A empresa NOVOTEK organizou uma série de palestras para orientação profissional. A
seguir a programação
que deverá ter a participação da comunidade.
PALESTRAS
- Anderson Casagrande, da Melitta, sobre
“O Que a Empresa Es-

receber os artistas para a grande festa
pera de um Funcionário”,
- Magda Brito, da
às 10h00,
Santander/Novotek, so- Éder Wander, da bre “Como Vencer no
Novotek, sobre “Currícu- Mercado Competitivo”,
lo Fácil”, às 11h00,
às 15h30,
- DR. João Luiz, de- Kátia Ferraz, do O
legado da DISE, sobre Boticário, sobre “Postu“Uma Vida Melhor Sem ra no Atendimento e
Drogas”, às 13h30,
Marketing Pessoal para
- Cabo Rodolfo da o Comércio”, às 16h30,
Ronda Ostensiva com
- Priscila Ferreira, da
Motos (ROCAM), sobre Fundação Procon, sobre
“Comportamento no “Direitos e Deveres do
Trânsito”, 14H 30,
Cidadão”, às 17h30.

Até o início da Era Vargas (1930-1945) certos
tipos de agremiação dos trabalhadores fabris eram
bastante comuns, embora não constituísse um grupo político muito forte, dado a pouca industrialização do país. Esta movimentação operária tinha se
caracterizado em um primeiro momento por possuir
influências do anarquismo e mais tarde do comunismo, mas com a chegada de Getúlio Vargas ao
poder, ela foi gradativamente dissolvida e os trabalhadores urbanos passaram a ser influenciados pelo
que ficou conhecido como trabalhismo.
Até então, o Dia do Trabalhador era considerado por aqueles movimentos anteriores (anarquistas e comunistas) como um momento de protesto
e crítica às estruturas sócio-econômicas do país.
A propaganda trabalhista de Vargas, sutilmente,
transforma um dia destinado a celebrar o trabalhador no Dia do Trabalhador. Tal mudança, aparentemente superficial, alterou profundamente as atividades realizadas pelos trabalhadores a cada ano,
neste dia. Até então marcado por piquetes e passeatas, o Dia do Trabalhador passou a ser comemorado com festas populares, desfiles e celebrações similares.
Aponta-se que o caráter massificador do Dia
do Trabalhador, no Brasil, se expressa especialmente pelo costume que os governos têm de anunciar neste dia o aumento anual do salário mínimo.
Outro ponto muito importante atribuído ao dia do
trabalhador foi a criação da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, em 01 de maio de 1943.
Fonte: Wikipédia

AGRICULTURA:

Defesa Agropecuária de Avaré divulga lista sobre vacinação contra a aftosa
O Escritório de Defesa Agropecuária (EDA)
de Avaré divulgou uma
lista elaborada pela Coordenadoria de Defesa
Agropecuária (CDA),
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
estado de São Paulo, na
qual há orientações sobre a vacinação contra a
Febre Aftosa. Com isso,
a CDA pretende lembrar
aos criadores de bois e
búfalos os cuidados que
devem ser adotados no
momento da vacinação.
A fase de vacinação
contra a febre aftosa de-

verá ser realizada entre
os dias 1 e 31 de maio, e
a vacina pode ser adquirida somente em estabelecimentos cadastrados
pela Coordenadoria de
Defesa Agropecuária –
a legislação proíbe o uso
de vacinas contra a febre aftosa adquiridas em
vacinações anteriores.
Tanto no transporte
como no armazenamento, a temperatura de conservação da vacina deverá ser mantida entre 2
e 8 graus centígrados,
mantida em caixa isotérmica (isopor), contendo

no mínimo dois terços de
seu volume em gelo, nunca congelado totalmente.
Deve-se escolher o
horário mais fresco do
dia para realizar a vacinação, que é obrigatória
a todos os animais do rebanho que tenham até 24
meses de idade. A vacina tem de ser aplicada,
de preferência, no pescoço dos animais.
Como em uma vacinação para humanos, as
seringas também são
bem cuidadas. Durante a
vacinação do gado são
usadas somente seringas

e agulhas higienizadas
sem o uso de produtos
químicos (nem álcool,
nem cloro). As agulhas
também são substituídas
frequentemente para evitar infecções.
Os frascos contendo
a vacina têm de ser mantidos resfriados durante a
operação, e o gado precisa ser classificado por
faixa etária e sexo para
que não haja nenhum acidente na hora em que as
vacinas forem aplicadas.
O EDA de Avaré, ou
da região na qual o dono
do rebanho resida, deve

ser comunicado sobre a
vacinação até o dia 8 de
junho de 2010. A comunicação deverá ser feita
pelo criador mediante
apresentação da nota fiscal de aquisição das vacinas e, também, da declaração do rebanho bovino e bubalino por faixa
etária e sexo junto às Unidades de Defesa Agropecuária. A declaração
deve conter a relação dos
animais vacinados e de
todos os demais bois e
búfalos da propriedade.
Os animais dos rebanhos
equinos, suínos, ovinos e

caprinos também devem
estar em uma lista de declaração.
As penalidades para
os que não vacinarem
seus animais serão de 5
Unidades Fiscais do Estado de São Paulo
(Ufesps), o que resulta
no valor de R$ 82,10, e
para os que deixarem de
comunicar, a multa é de
3 Ufesps (R$ 49,26) por
cabeça. Para mais informações, o telefone do
Escritório de Defesa
Agropecuária é o (14)
3733-1646 e o e-mail é o
eda.avare@cda.sp.gov.br
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ESPORTES:

Equipe avareense é destaque no
Paulista de Maratonas Aquáticas
A equipe avareense de
natação da AAA/SEME/
Equilíbrio está participando do Campeonato Paulista de Maratonas Aquáticas, que começou neste
mês, e logo na primeira
etapa já conseguiu alguns
resultados importantes
como um 1º e dois 2ºs lugares na Prova Longa, e

dois 3ºs, um 2º e três 1ºs
lugares na Prova Média.
O técnico da equipe de
Avaré é o professor Sandro Oliveira da Cunha.
A primeira etapa do
Campeonato Paulista de
Maratonas Aquáticas foi
disputada na cidade de
São Bernardo do Campo,
no dia 11, e teve a partici-

pação de mais de 250
nadadores, os quais representaram as principais
equipes do Estado. A
competição contou com a
participação da campeã
mundial de maratonas
aquáticas de 2009, a nadadora Poliana Okimoto
– ela venceu a Prova
Longa de São Bernardo.

Vários atletas de
Avaré subiram ao pódio
na cidade do ABC paulista. Merecem destaque
Maiara Paulino Silvestre,
Almir Gustavo Sorbo
Martins, Andressa Cristina S. Martins, Jacqueline Carvalho de Oliveira e Maria Cristina Sodré Milanezzi.

SEME participa dos Joguinhos
da Juventude sub-18
A Secretaria de Esportes de Avaré está participando dos Joguinhos
da Juventude, categoria
Sub-18, que reúne competidores de todo o estado de São Paulo. Essa
competição é dividida em
três fases, Sub-Regional,
Regional e Estadual, e
Avaré está disputando a
primeira fase.
Os atletas de Avaré
já conseguiram se classificar para a fase regional nas modalidades
Judô Masculino, Judô
Feminino e Basquete
Feminino. A fase regional será em Itapetininga
nos dias 8, 9, 15 e 16 de
maio. A fase estadual
será realizada no mês de
junho na cidade de Jaú,
com data a definir.
No Futebol de Cam-

po Masculino, a SEME
Avaré enfrentou no último dia 17 a seleção de
aranduense, no Campo
Municipal de Arandu, e
para conquistar a classificação à próxima fase
precisava vencer o adversário e torcer por resultado negativo de
Águas de Santa Bárbara, que, no mesmo dia,
jogaria contra Iaras –
um empate nessa partida eliminaria Avaré e
classificaria Águas. No
entanto, os avareenses
foram derrotados por
Arandu pelo placar de 3
a 1 e deram adeus a
competição.
Confira ao lado as
modalidades de que a
SEME participa e os resultados já obtidos pela
equipe avareense.

RETIRE GRATUITAMENTE
O SEMANÁRIO OFICIAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ NO
PAÇO MUNICIPAL, CENTRO
ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

GINÁSIO KIM NEGRÃO
13 de março – Futsal Feminino
SEME Avaré 14 x 0 Águas de Santa Bárbara
CAMPO MUNICIPAL DE AVARÉ
20 de março – Futebol de Campo Masculino
SEME Avaré 2 x 1 Itaí
GINÁSIO MUNICIPAL DE ARANDU
23 de março – Futsal Masculino
SEME Avaré 2 x 2 Arandu
Handebol Masculino
SEME Avaré 10 x 19 Arandu

Natação de Avaré está
em plena atividade
Os atletas da natação
avareense estão competindo no Torneio Interativo de Natação “Gran
2010”, cuja disputa é dividida em etapas. As provas são realizadas em 8
cidades, onde cada uma
recebe uma etapa.
As duas primeiras
etapas foram promovidas
nas cidades de Pirajuí e
Lins. As próximas provas
irão ocorrer em Botucatu (3ª etapa), Avaré (4ª),
Bauru (5ª), Jaú (6ª), Assis (7ª) e Marília (8ª).
Quarenta nadadores
– das categorias Masculina e Feminina – de Avaré estiveram em Lins,

onde cerca de 400 atletas participaram da competição. Os cerca de 400
competidores representaram Avaré, Bauru, Botucatu, Pirajuí, Lins, Barra Bonita, Jaú, Assis, Porangaba e Marília.
De acordo com o
professor de natação da
SEME, Walter Moreira,
o Grupo de Apoio e Natação tem por objetivo
incentivar a prática da
natação na região, apoiar a educação das crianças e dos jovens por
meio da atividade física
e possibilitar a descoberta de novos valores
do esporte.

GINÁSIO KIM NEGRÃO
30 de março – Basquete Masculino
SEME Avaré 77 x 10 Itaí
GINÁSIO KIM NEGRÃO
Futsal Masculino
SEME Avaré 9 x 2 Itaí
CAMPO MUNICIPAL DE IARAS
10 de abril – Futebol de Campo
SEME Avaré 0 x 4 Águas de Santa Bárbara
GINÁSIO MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA
10 de abril – Futsal Feminino
SEME Avaré 6 x 4 Águas de Santa Bárbara
CAMPO MUNICIPAL DE ARANDU
17 de abril – Futebol de Campo Masculino
SEME Avaré 1 x 3 Arandu
GINÁSIO DA CIDADE DE TORRE DE PEDRA
20 de abril – Futsal Feminino
Avaré 5 x 4 Campina de Monte Alegre
GINÁSIO KIM NEGRÃO
20 de abril – Futsal Masculino
Avaré 6 x 1 Arandu
KIM NEGRÃO
27 de abril – Futsal Masculino
20h – Avaré x Águas de Santa Bárbara

Ouvidoria Municipal:

0800-7700133
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SESI: R$ 10,5 milhões

Centro Educacional de Avaré terá 800 alunos
O SESI-SP (Serviço
Social da Indústria) tem
novas licitações abertas
para a construção de escolas nas cidades de
Avaré, Andradina, Jardinópolis e Monte Alto. As
concorrências são do tipo
menor preço.
Especificamente para
Avaré o edital 75/2010
se refere às obras do
Centro Educacional SESI
300, em terreno localizado na Avenida Governador Mário Covas, bairro
Jardim Botânico.
O preço-base estipulado pelo SESI é R$ 10,5
milhões. A licitação 76/
2010, por fim, é para o
empreendimento em An-

dradina, no terreno localizado na Rua Maranhão.
A construção deverá
custar R$ 9,5 milhões e
a empresa contratada
terá 300 dias corrido para
finalizar a obra.
Com a aprovação da
lei de doação de área do
município para o Serviço
Social da Indústria
(SESI), as obras de
construção do novo Centro Educacional do SESI,
deverão ser iniciadas em
breve. Com 30 mil metros quadrados, o terreno situado nas imediações do Corpo de Bombeiros, está dentro dos
parâmetros exigidos pelo
SESI.

A futura escola terá
capacidade para abrigar

Maquete da futura escola do SESI-Avaré
800 alunos e terá 20 sa- Municipal considera a
las de aulas. O Governo obra uma importante con-

quista para o setor educacional de Avaré.

CENTRO DE CONVENÇÕES E RODEIO: R$ 1.155.709,41

Novo espaço para shows e rodeios terá
arquibancada para 50 mil pessoas

Futuro Centro de Convenções e Rodeio deverá ser
inaugurado em setembro

A Prefeitura de Avaré já retomou as obras do
Centro de Convenções e
Rodeio, no Parque Fernando Cruz Pimentel, recinto do Exposição Municipal Agropecuária de
Avaré (EMAPA) e da
Festa do Peão Boaideiro.
Depois de alguns problemas enfrentados, máquinas trabalham no local para transformá-lo
num amplo espaço para
a realização de shows e
rodeios, colocando a cidade nos grandes circuitos de rodeio do Brasil.
Em breve começa a
construção das arquibancadas, palco, camarotes,

sanitários, uma obra com
uma arquitetura projetada,
transformando a cidade
em referência na realização de rodeios. A obra é
resultado de um convênio
de R$ 1.155.709,41, verba aprovada pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias Turísticas (DADE).
A arquibancada terá
capacidade para 50 mil
pessoas. Em caso de
shows a arena será liberada para o público e
poderá abrigar cerca
de 20 mil pessoas. Com
isso, sua capacidade
aumenta para 70 mil
pessoas.

