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S E Q U I S C E N T E N Á R I O :

Novo Terminal
Rodoviário será
inaugurado
nos próximos
meses

O novo Terminal Ro-
doviário de passageiros,
que está sendo reforma-
do e ampliado, terá o seu
espaço físico três vezes
maior que a antiga rodo-

viária e será inaugurado
nos próximos meses. O
projeto de ampliação é de
responsabilidade do De-
partamento de Convênios
– DECON. Página 7.
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Em homenagem ao
Dia das Mães, acontece
amanhã no Bairro Jardim
Brasil, a 23ª Festa das
Mães, com uma extensa
programação que terá
início a partir das 09h00.

DIA DAS MÃES

Amanhã tem Festa das
Mães no Jardim Brasil

Durante o evento, have-
rá a tradicional Corrida
das Mães (600 metros –
uma volta no quarteirão),
com distribuição de brin-
des às corredoras.

Página 7.

Magic Paula
fala na
Câmara
sobre o Dia
do Desafio

Realizada
com sucesso
mais uma
Prova Pedestre
O Operário
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/11 –  PROCESSO Nº. 215/11
Objeto: Construção do Centro de Eventos no Parque de Exposi-
ções Dr. Fernando Cruz Pimentel.
Data de Encerramento: 10 de junho de 2011, às 09:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 10 de junho de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 06 de maio de 2011 – Érica Marin
Henrique – Presidente da CPJL.

Repetição do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/11
PROCESSO Nº. 129/11

Objeto: Locação de veículos para transporte escolar.
Data de Encerramento: 23 de maio de 2011, das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 23 de maio de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 06 de maio de 2011 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/11
PROCESSO Nº. 132/11

Objeto: Aquisição de materiais gráficos para o CEREST.
Data de Encerramento: 19 de maio de 2011, das 09:30 às 10:00
horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 19 de maio de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 06 de maio de 2011 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA, objetivando a contratação de empresa para forneci-
mento de cestas básicas para o Ambulatório DST/AIDS e Vigilância
Epidemiológica, referente ao PREGÃO PRESENCIAL  nº. 022/11 –
Processo nº. 098/11 -  Homologado em: 04/04/2011.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a empresa DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPI-
TALAR PORTO ALEGRENSE LTDA, objetivando a aquisição de
produtos para serem usados na Saúde Bucal, relativa ao Pregão
Eletrônico nº. 010/11 –  Processo nº.080/11 - Homologado
em: 24/03/2011.

RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO
DE TOMADA DE PREÇOS

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências
quanto ao contrato nº 011/11 da Tomada de Preços n° 019/10
– Processo n° 502/10, motivo pelo qual os atos praticados por
este setor e assinados pelo Senhor Prefeito Municipal deve-
rão ser rerratificados.
Onde se lia:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente processo licitatório serão
empenhadas dentro das seguintes dotações orçamentárias:
16.02.00.4490.51.00.15.451.5002.1036.1076. Rec. Federal –
R$ 136.383,33
16.02.00.4490.51.00.15.451.5002.1036.1075. Rec. Próprio –
R$   11.859,42
Agora se leia:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente processo licitatório serão
empenhadas dentro das seguintes dotações orçamentárias:
16.02.00.4490.51.00.15.451.5002.1036.1267. Rec. Federal –
R$ 136.383,33
16.02.00.4490.51.00.15.451.5002.1036.1265. Rec. Próprio –
R $  11.859,42

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade nº. 009/11 –  Processo nº. 202/11

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação a empresa EDITORA
MODERNA LTDA, com valor total de R$ 128.760,00 (cento e
vinte e oito mil, setecentos e sessenta reais), objetivando
a aquisição de 4.440 (quatro mil, quatrocentos e quarenta) Ca-
dernos Aprova Brasil, com fulcro no artigo 25 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 25 de abril de
2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/10 – Processo nº. 327/10 fica
aditado o valor de R$ 2.565,00 (dois mil, quinhentos e sessenta e
cinco reais), para a empresa TOMOCENTRO MONTE SINAI
OURINHOS LTDA, o que corresponde a aproximadamente 25%
(vinte e cinco por cento) do valor total adjudicado no processo
licitatório em questão objetivando a realização de exames de Res-
sonância Magnética. - Assinatura do Termo Aditivo em: 11
de fevereiro de 2011.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº 052/10 – Processo nº. 327/10, Contrato (310/
10), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de
Avaré e a empresa TOMOCENTRO MONTE SINAI OURINHOS
LTDA, objetivando a realização de exames de Ressonância Mag-
nética, com prorrogação até 12 de maio de 2011 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

DELIBERAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 038/11 –  PROCESSO 200/11

CONSIDERANDO a falta de disponibilidade do Edital em epígrafe
pelo tempo determinado em Lei para que as empresas possam
efetuar suas propostas e documentações, a Senhora ÉRICA MARIN
HENRIQUE, Pregoeira Oficial, no uso de suas atribuições legais e
nos moldes do artigo 21, inciso 4° da Lei 8.666/93 c/c Lei 10.520 de
17 de julho de 2002, DETERMINA que a abertura dos envelopes
que estava prevista para o dia 05 de maio de 2011 às 14 horas,
acontecerá somente no dia 20 de maio de 2011 às 10 horas.

REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
nº. 037/11 – Processo nº. 188/11, objetivando a contratação de
empresa para fornecimento de medicamentos referência e gené-
ricos, segundo a Revista ABC Farma, conforme preceitua o “caput”
do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em:
03/05/11 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº.018/11 – Processo nº. 068/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: KL SAÚDE.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de plantões no Pronto Socorro de Avaré.
Valor Global: R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 01/03/2011.

Modalidade: Dispensa nº.030/11 – Processo nº. 110/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: J.P. DE LIMA AVARÉ - ME
Objeto: Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra
para reforma dos sanitários públicos do Largo Santa Cruz.
Valor Global: R$ 8.834,00 (oito mil, oitocentos e trinta e quatro  reais).
Data da Assinatura do Contrato: 18/03/2011.

Modalidade: Dispensa nº.032/11 – Processo nº. 122/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.
Objeto: Contratação da TV TEM para veículação de propaganda
da Festa do Peão de Boiadeiro de Avaré.
Valor Global: R$ 19.961,00 (dezenove mil,novecentos e ses-
senta e um reais).
Data da Assinatura do Contrato: 22/03/2011.

Modalidade: Dispensa nº.033/11 – Processo nº. 133/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: EDITORA FARTURA LTDA - ME
Objeto: Contratação do Jornal Sudoeste do Estado para publica-
ção de propaganda da Festa do Peão Boiadeiro de Avaré.
Valor Global: R$ 3.000,00 (três mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 23/03/2011.

Modalidade: Dispensa nº.038/11 – Processo nº. 148/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: RF TV A CABO LTDA.
Objeto: Aquisição de sistema via cabo para Internet para Progra-
ma Bolsa Família.
Valor Global: R$ 1.798,20 (hum mil, setecentos e noventa e oito
reais e vinte centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 29/03/2011.

Modalidade: Dispensa nº.045/11 – Processo nº. 160/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: SOROCABA AMBIENTAL LTDA
Objeto: Coleta, transporte e destinação final do chorume do Aterro
Sanitário de Avaré.
Valor Global: R$ 39.200,00 (trinta e nove mil e duzentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2011.

Modalidade: Dispensa nº.051/11 – Processo nº. 177/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: JÉSSICA LEARDINI ZAMBONI  ME
Objeto: Contratação de empresa especializada para  realização
de serviços para o Evento Prova de Montaria em Touros e Cava-
los (rodeio) de Avaré, do dia 08/04 a 17/04/11.
Valor Global: R$ 79.000,00 (setenta e nove  mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 07/04/2011.

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 010/11 – Processo nº. 080/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR POR-
TO ALEGRENSE LTDA
Objeto: Aquisição urgente de produtos para serem usados na
Saúde Bucal.
Valor Global: R$ 150.500,00 (cento e cinquenta mil e qui-
nhentos  reais).
Data da Assinatura do Contrato: 24/03/2011

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 011/11 – Processo nº. 081/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: R.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMEN-
TOS LTDA  EPP
Objeto: Aquisição de óleo e graxa para as Secretarias Munici-
pais de Educação e Planejamento e Obras.
Valor Global: R$ 55.990,00 (cinquenta e cinco mil, novecen-
tos e noventa  reais).
Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2011

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 012/11 – Processo nº. 082/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: TRANSFORMERS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
LTDA ME
Objeto: Aquisição de tacógrafos para atender veículos da frota
da Educação.
Valor Global: R$ 20.099,99 (vinte mil, noventa e nove reais
e noventa e nove centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 28/03/2011
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EXTRATO DE CONTRATO DE CONVITE
Modalidade: Convite nº. 016/11 –  Processo nº. 069/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: CERÂMICA MEDEANA LTDA.
Objeto:  Aquisição de 40.000 tijolos.
Valor Global: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 08/03/2011.

Modalidade: Convite nº. 021/11 –  Processo nº. 088/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: SILVEIRA & DUARTE AVARÉ LTDA.
Objeto: Aquisição de combustíveis para as viaturas do Corpo de
Bombeiros de Avaré.
Valor Global: R$ 41.881,00 (quarenta e um mil, oitocentos e
oitenta e um reais).
Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2011.

Modalidade: Convite nº. 022/11 –  Processo nº. 089/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: SILVEIRA & DUARTE AVARÉ LTDA.
Objeto: Aquisição de combustíveis para auxílio de universitários
e alunos de cursos técnicos de Avaré, que cursam em outras
cidades da região.
Valor Global: R$ 21.275,10 (vinte e um mil, duzentos e se-
tenta e cinco reais e dez centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 25/03/2011.

Modalidade: Convite nº. 030/11 –  Processo nº. 144/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: MILTON MACHADO NETO PROVEDOR – ME.
Objeto: Contratação de empresa para locação, limpeza e manutenção
de banheiros químicos para o evento Encenação da Paixão de Cristo.
Valor Global: R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 11/04/2011.

Modalidade: Convite nº. 031/11 –  Processo nº. 145/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: AGX LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN-
TOS LTDA EPP.
Objeto: Contratação de empresa para locação de 01 gerador
para a realização do evento Encenação da Paixão de Cristo.
Valor Global: R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos  reais).
Data da Assinatura do Contrato: 12/04/2011.

EXTRATO DE CONTRATO DE TOMADA DE PREÇOS
Modalidade: Tomada de Preços nº 003/11 – Processo nº. 103/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SER-
VIÇOS LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para término de cobertura de
quadras poliesportivas na EMEF “Prof. Carlos Papa” e  EMEB
“Profª Evani Elaine Batochio Casolato”.
Valor Global: R$ 213.343,54 (duzentos e treze mil, trezentos
e quarenta e três reais e cinquenta e quatro  centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 14/04/2011

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL
Modalidade: Pregão Presencial nº. 010/11 –  Processo nº. 039/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: AGUADOCE AVENTURA COMÉRCIO E LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS NÁUTICOS LTDA – ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento
de equipamentos e mão-de-obra para prestação de serviços de
prevenção,salvamento e resgate (salva- vidas) no Camping Mu-
nicipal e Costa Azul.
Valor Global: R$ 66.000,00 (sessenta e seis  mil  reais).
Data da Assinatura do Contrato: 14/04/2011.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 018/11 –  Processo nº. 056/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE.
Objeto: Contratação de empresa especializada para disponibilização
de sistemas informatizados para a Administração Pública.
Valor Global: R$ 400.840,00 (quatrocentos mil, oitocentos
e quarenta  reais).
Data da Assinatura do Contrato: 16/03/2011.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 022/11 –  Processo nº. 098/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: NUTRICIONALE  COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Objeto: Aquisição de cestas básicas para o Ambulatório DST/
AIDS e para portadores de tuberculose.
Valor Global: R$ 34.860,00 (trinta e quatro mil, oitocentos e
sessenta  reais).
Data da Assinatura do Contrato: 04/04/2011.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 023/11 –  Processo nº. 099/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: P.V.T. COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS
PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME.
Objeto: Contratação de empresa para  locação de 12 (doze)
multifuncionais para a Secretaria Municipal de Educação.
Valor Global: R$ 34.560,00 (trinta e quatro mil, quinhentos
e sessenta  reais).
Data da Assinatura do Contrato: 04/04/2011.

Modalidade: Pregão Presencial nº. 025/11 –  Processo nº. 107/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para a
Merenda Escolar.
Valor Global: R$ 671.995,80 (seiscentos e setenta e um mil,
novecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 11/04/2011.

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE
Modalidade: INEXIGIBILIDADE nº.009/11 –  Processo nº. 202/11
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: EDITORA MODERNA LTDA.
Objeto: Aquisição de 4.440 Cadernos Aprova Brasil.
Valor Global: R$ 128.760,00 (cento e vinte e oito mil, sete-
centos e sessenta  reais).
Data da Assinatura do Contrato: 25/04/2011.

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL Nº 097/11 DO
CONTRATO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE AVARÉ E A EMPRESA BERNARDO

& CAZELLA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA,
REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/11

- PROCESSO Nº 006/11.
Pelo presente instrumento fica RESCINDIDO UNILATERALMEN-
TE o contrato firmado entre as partes: PREFEITURA DA ESTÂN-
CIA TURÍSTICA DE AVARÉ, pessoa jurídica de direito público,
inscrita no CNPJ sob nº 46.634.168/0001-50, com sede e foro
nesta cidade, na Praça Juca Novaes, 1.169 – Centro, neste ato
representada pelo Prefeito Municipal, Senhor ROGÉLIO BARCHETI
URRÊA, brasileiro, casado, portador do RG nº 13.857.530 e do
CPF nº 059.504.238-44, residente e domiciliado na cidade de
Avaré/SP, denominada CONTRATANTE e a empresa QBERNARDO
& CAZELLA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, com sede na Rua Rio de Janeiro, nº 1.389 – Avaré/
SP, inscrita no CNPJ sob número 12.324.933/0001-13, represen-
tada pelo Senhor PEDRO LUIS CAZELLA, brasileiro, separado,
empresário, portador do RG 11.900.101-9 e CPF 042.879.308-86,
residente e domiciliado na cidade de Avaré, Estado de São Paulo,
que objetiva a organização e realização do Evento referente à
Prova de Montaria em Touros e Cavalos (Rodeio) de Avaré, no
Parque de Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel, a ser realiza-
da dos dias 08 a 17 de abril de 2011. A presente rescisão tem
fundamento legal nos artigos 78, inciso I c/c 79, inciso I, § 1º da
Lei 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de abril de 2.011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
Prefeito da Estância Turística de Avaré

LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA
CIRCULAR N º 14/2011 - DG         Avaré, 04 de maio de 2.011.-
Exmo. (a) Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária
de 09/05/2011 - Segunda Feira – às 18h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, a Exma. Sra.
Presidenta Vereadora Marialva A. S. Biazon  designou  para a
Ordem do Dia da Sessão Ordinária de  09 de maio do corrente ano,
que tem seu inicio marcado para as 18h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO  DE RESOLUÇÃO N.º 02/2011 – Discussão Única
Autoria:- Mesa Diretora
Assunto: Dispõe sobre antecipação de Décimo Terceiro Salário.
Anexo: Cópias do Projeto de Resolução nº 02/2011. -
Observação:- Os Pareceres da Assessoria Jurídica e das Comis-
sões Permanentes serão colocados na Mesa dos Srs. Vereado-
res quando da apreciação da matéria
2. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 05/2011 – Discus-
são Única  - maioria qualificada (2/3)
Autoria:- Verª. Rosângela Paulucci Paixão Pereira
Assunto: Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareense

ao Sr. PEDRO FLORENTINO FURLAN e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2011 e
dos Pareceres do Jurídico e das Comissões de Constituição, Jus-
tiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
3. PROJETO DE LEI N.º 42/2011 – Discussão Única
Autoria:- Ver. Luiz Otávio Clivatti
Assunto: Dispõe sobre a autorização da afixação de placas ou
painéis nos Postos de Saúde, Pronto Socorro, Postos de Saúde
da Família e Congêneres e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 42/2011 e dos Pareceres do
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e
de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor (vistas: Ver.
Vicente)
4. PROJETO DE LEI N.º 44/2011 – Discussão Única
Autoria:- Ver. Vicente José Schiavão
Assunto: Dispõe sobre qualificação para contratação de empre-
sas e profissionais para prestação de serviços na área da saúde
no âmbito do município de Avaré e adota outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 44/2011 e dos Pareceres do
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e
de Saúde, Promoção Social, Meio Ambiente e Dir. Humanos. (vis-
tas: Ver. Ripoli)
5. PROJETO DE LEI  N.º 06/2011– Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Município de Avaré a promover a regulari-
zação fundiária de assentamentos irregulares e dá outras provi-
dências. -
Anexo: Cópias do Projeto de Lei 06/2011. -
Observação:- Os Pareceres da Assessoria Jurídica e das
Comissões Permanentes serão colocados na Mesa dos
Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria
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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Concorrência Pública nº 01/2010 – Processo nº 19/2010  fica
prorrogado até 28 de maio de 2011 o prazo de prestação de servi-
ços da empresa EURO CONSTRUTORA LTDA visando o forneci-
mento de todo material para a montagem e instalação de cobertura
de estrutura metálica na obra da nova Sede da Câmara de Verea-
dores da Estância Turística de Avaré, com fornecimento de todos
os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários.
Assinatura do Termo Aditivo  em 28 de abril de 2011.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 06
CONTRATANTE:  Câmara de Vereadores da Estância Turística
de Avaré
CONTRATADO:. Unimed de Avaré Cooperativa de Trabalho Médico
OBJETO:  prestação de serviços de plano privado de assistência
à saúde, com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia,
abrangência regional, acomodação em apartamento, contratação
sob regime coletivo, com participação por adesão aos servidores
ativos da Câmara de Vereadores de Avaré e de seus dependen-
tes legais.
VALOR GLOBAL ESTIMADO:  R$86.413,84 (oitenta e seis mil
quatrocentos e treze reais e oitenta e quatro centavos) conside-
rando-se a estimativa de 49 (quarenta e nove) vidas até 31 de
dezembro de 2011.
PRAZO DE VIGÊNCIA:  até 31 de dezembro de 2011
DATA DA ASSINATURA:  28 de abril de 2011
REFERENTE:  Processo nº 05/2011 – Pregão Presencial nº 04/2011

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON
Presidente da Câmara

RETIRE GRATUITAMENTE
O SEMANÁRIO OFICIAL DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
NO PAÇO MUNICIPAL,

CENTRO ADMINISTRATIVO
E NAS BANCAS.
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Indicações
Marialva Araújo de Souza Biazon- Presidenta

-Para que através do setor competente determine troca de lâmpa-
das nos postes da Praça Bom Jardim.

Roberto Araujo – Vice Presidente
-Para que através do Departamento competente, providencie em
caráter de URGÊNCIA a operação “tapa buracos” em toda exten-
são da Rua Antonio Preto Cardoso, no Bairro: “São Luis”, visto
que lá existem vários buracos, causando transtornos aos usuá-
rios da referida via.

Vicente Schiavão – 1º Secretário
-Para que através do Setor Competente, estude a possibilidade
de estar instalando redutores de velocidade na Avenida Pinheiro
Machado no cruzamento com a Rua Goiás.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
- INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Pre-
feito Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, estudar, através
do setor competente, a possibilidade de melhorar o estado em
que se encontra a Rua Pernambuco, no trecho compreendido
entre a Rua Espírito Santo e o Horto Florestal, cujos moradores
reclamam que não tem havido a devida varrição e também que o
caminhão que recolhe o lixo varrido não tem comparecido, o entu-
lho está a céu aberto. Além disso, um terreno baldio, onde o mato
está muito alto, porque não tem sido cortado.
- INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Pre-
feito Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, estudar, através
do setor competente, a possibilidade de determinar uma melhora
na Rua Giovanni Capecci, no bairro Ipiranga que tem sido motivo
de reclamações dos moradores locais.

Júlio César Theodoro
- Para que através do setor competente providencie reparos imedi-
atos na estrada que passa pela Fazenda Araçaí onde segundo
informações, a estrada apresenta condições muito ruins de tráfego.
-Para que através do setor competente estude a possibilidade de se
construir um campo de futebol suíço no Bairro Jd. Paraíso atendendo
ao pedido de diversos moradores praticantes desse esporte.
-Para que através do setor competente estude a possibilidade de
se retirar ponto de ônibus localizado na Av. Brasília nº 620, pois
segundo informações tal local não tem atendido sua função. Que
estude a possibilidade de colocar este ponto em um outro local.

Luiz Otávio Clivatti
-Para que através do setor competente, indicando a necessidade
da poda de arbustos e de galhos de árvores velhos e caídos,
assim como que se estabeleça uma programação para manuten-
ção das praças de nosso município.
-Para que através do setor competente, estude a possibilidade
para que as bancas de jornais possam ser utilizadas como pontos
de desenvolvimento e cultura, balcão de informações turísticas, e
pontos de apoio nas campanhas de saúde pública e educacionais.
-Para que através do setor competente, realize estudos para a
necessidade de realizar exames periódicos como avaliação mé-
dica física e psicológica nos funcionários da Guarda Municipal.
-Para que realize estudos de viabilidade, para a realização de cam-
panhas de incentivo sobre a importância e os benefícios do traba-
lho voluntário, nas escolas da rede pública de ensino do município.
-Para que através do setor competente, realize reparos na valeta
existente na confluência da Avenida Pinheiro Machado com Aveni-
da Paulo A. Novaes em frente ao semáforo, pois no local os veícu-
los ao realizarem a conversão raspam no chão, causando prejuízo
aos proprietários de veículos que transitam pela referida avenida.

Paulo Dias Novaes Filho
-Para que, através do setor competente, providencie, com urgên-
cia, a troca de lâmpadas na Avenida Misael Eufrásio Leal, pois,
em todo o seu trajeto há, pelo menos, 14 lâmpadas queimadas,
prejudicando as pessoas que dela se utilizam.
-Para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de fechamento da Avenida Misael Eufrásio Leal no seu trecho
final, a partir da Avenida Gilberto Filgueiras também no período de
6h00 às 9h00, diariamente, além do fechamento nos finais de
semana, durante todo o dia.
-Para que, através do setor competente, providencie a colocação
de aparelhos de exercícios destinados a pessoas da melhor ida-
de na área verde localizada na esquina das Avenidas Misael
Eufrásio Leal e Gilberto Filgueiras, pois centenas de pessoas se
utilizam daquela via para realizar caminhadas.
-Para que, através do setor competente, providencie a sinaliza-
ção de distância (podendo ser pintura no chão) no trecho final da

Avenida Misael Eufrásio Leal, a partir da Avenida Gilberto
Filgueiras, pois centenas de pessoas se utilizam daquela via para
realizar corridas e caminhadas.
-Para que, através do setor competente, providencie concurso
público para selecionar Agente Comunitário de Saúde para o Bairro
Costa Azul, vinculado ao ESF III, do Bairro Paineiras, e Bairro rural
Assentamento Santa Adelaide, vinculado ao ESF I do bairro Vila
Operária, exigindo que os candidatos residam naquele bairro.
-Para que, através do setor competente, providencie, com urgên-
cia, à regularização do salário dos funcionários das unidades
dos ESFs, principalmente Agentes Comunitários de Saúde e Auxi-
liar de Enfermagem, pois a defasagem destes salários é grande
quando comparados aos cargos similares dos funcionários públi-
cos municipais das UBS.
-Para que, através do setor competente, programe reparos em
todas as estradas rurais de nosso município, aproveitando-se do
período que se inicia, com menor índice pluviométrico, promoven-
do medidas duradouras, que previnam danos às estradas, princi-
palmente no que diz respeito à drenagem da água das chuvas.
-Para que, através do setor competente, providencie, com urgên-
cia, ao reparo da estrada rural que liga Avaré ao Aterro Sanitário,
mais especificamente em frente ao Aterro, pois, com as constan-
tes chuvas, formaram-se buracos na via que podem danificar e
dificultar o acesso ao Aterro pelos caminhões de lixo da Prefeitura.
-Para que sejam convocados mais três agentes comunitários de
saúde para as unidades III, IV e V do programa ESF (Estratégia
Saúde da Família) de Avaré.

Rosângela Paulucci P.Pereira
-Para que, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente,
realize um curso com o objetivo de promover o conhecimento
sobre Energia Solar Fotovoltaica, como fonte alternativa para pre-
servação ambiental.
- Para que, proceda, urgentemente, redutor de velocidade na Av.
Pinheiro Machado, entre as Ruas Goiás e Mato Grosso.
-Para que, através da Secretaria competente, providencie a
erradicação de formigueiros existentes na praça do Centro
Avareense de Integração Cultural - CAIC.
-Para que, através da Secretaria competente, estude a possibilidade
de promover uma reforma no campo de futebol do Jardim Paineiras,
com troca do gramado, limpeza e construção de vestiários.
-Para que, através da Secretaria competente, estude a possibili-
dade para enviar esforços, junto ao Governo do Estado de São
Paulo, para que em nossa cidade seja implantada uma Delegacia
Regional de Proteção Animal.
-Para que, proceda, urgentemente, a colocação de faixa de pe-
destre, antecedida por redutor de velocidade e, instalação de
placa advertindo a travessia de crianças, na Av. Major Rangel, em
frente à Escola “Professora Licínia de Oliveira Guazzelli”.

Requerimentos
Marialva Araujo de Souza Biazon

-Que sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E
PARABENIZAÇÕES, ao CORAL CHÁRIS DA SEGUNDA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DE AVARÉ, situada na Rua Luiz
Zanella, 86 no bairro Santa Elizabeth, pelas apresentações da
Cantata de Páscoa “Acima de todos os Reis”, realizadas durante
os mêses de Abril e Maio de 2011.
-Que seja oficiado à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do
Estado de São Paulo, a fim de que informe a esta Casa de Leis
sobre a possibilidade do nosso município sediar um dos Seminá-
rios Regionais que o referido órgão estará promovendo nas 15
regiões administrativas do Estado, evento que tem por objetivo
apoiar os municípios na criação e manutenção da estrutura para
atendimento às situações emergenciais, bem como nos cuidados
com o bem-estar da comunidade.

Roberto Araujo – Vice Presidente
 -Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor OSVALDO DA SILVA; Senhor
JOSÉ JORGE DA SILVA; Senhora ANA VICENSOTO OLINDO e
Senhora MARIA MATILDE PEREZ SANCHES.

Vicente Schiavão – 1º Secretário
-Para que através da Secretaria Municipal de Saúde, possa infor-
mar a esta Casa de Leis o que abaixo se solicita: 1 – Quantas
ambulâncias fazem parte da frota municipal da saúde? 2 – Quantas
ambulâncias estão com seus documentos em ordem para que
possam tráfegar por nossas estradas?
-Para que através da Secretaria Municipal de Saúde, da Vigi-
lância Sanitária Municipal e da Vigilância Sanitária Estadual,
sejam tomadas providencias imediatas quanto à necessidade
de reformas nos banheiro públicos do Posto de Saúde – (Postão
da Rua Acre).

-Para que através da Secretaria Municipal de Saúde, informe a
esta Casa de Leis o real motivo da redução dos números de exa-
mes de ultrassom que são realizados no Pronto Socorro Municipal.
-Para que através da Secretaria Municipal de Saúde, informe a
esta Casa de Leis qual o motivo de não estar existindo vacinas no
PAS do Bairro Ipiranga.

Rodivaldo Rípoli – 2º Secretário
-Seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal Rogélio Barchetti Urrêa,
solicitando providencias, urgentes, para transportar crianças de
colo, que moram em bairros distantes as Creches Municipais.
-Seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal Rogélio Barchetti
Urrêa, para que informe a esta Casa de Leis: 01 – Quando uma
família adquire um terreno no cemitério para sepultar um ente
querido o referido terreno pertence à família definitivamente ou
após alguns anos a Municipalidade o retoma e o revende a outra
pessoa? 02 – A Municipalidade tem conhecimento se há algum
servidor ou qualquer cidadão vendendo terrenos do cemitério
onde há mais de dez anos foram sepultados corpos de pessoas?
Caso a resposta seja positiva, esclarecer se este procedimento é
legal e enviar cópia de documentos comprovando a transação e,
sendo ilegal, informar quais as medidas que foram adotadas para
solucionar o problema.
-Seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal Rogélio Barchetti
Urrêa, para que envie ofício aos Gerentes das Agências Bancá-
rias: Santander Banespa, Caixa Econômica Federal, Banco do
Brasil, HSBC, Itaú e Bradesco, solicitando-lhes que implantem um
Caixa Específico para Pessoa Jurídica.
-Seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal Rogélio Barchetti
Urrêa, para que informe a esta Casa de Leis: 01 – Quantos veícu-
los em geral pertencentes à Prefeitura Municipal de Avaré estão
parados e precisam de consertos para serem utilizados na exe-
cução de serviços municipais? 02 – Já foi feito um laudo para se
certificar do estado de conservação da frota municipal de veícu-
los (carros de passeio), ambulâncias, ônibus, caminhões, trato-
res e máquinas? Considerando positiva a resposta, enviar uma
cópia do referido laudo à Câmara e informar quanto a Prefeitura
terá que gastar para deixar a referida frota municipal em condi-
ções de uso, incluindo-se aí os gastos com regularização de
documentos, caso haja veículos com documentos irregulares.
- Seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal Rogélio Barchetti
Urrêa, para que informe a esta Casa de Leis: 01 – Quantos servi-
dores trabalharam no combate ao mosquito Aedes aegypti em Avaré
no ano de 2010 e quantos estão trabalhando neste ano até a
presente data? 02 – Quantos focos de mosquito Aedes aegypti
foram identificados no ano de 2010 e quantos foram identificados
de 01 de janeiro/2011 até a presente data? 03 – Que tipo de dengue
e quantos casos foram confirmados em Avaré no ano de 2010? 04
– Neste ano de 2011 já foi constatado algum caso de dengue em
Avaré? Sendo afirmativa a resposta, discriminar a quantidade e o
tipo de dengue. 05 – A Municipalidade irá fazer o trabalho de pulve-
rização no perímetro urbano, visando evitar a proliferação do refe-
rido mosquito Aedes aegypti que transmite o dengue?
-Seja oficiado à Procuradoria Jurídica do Município de Avaré, para que
envie a esta Casa de Leis toda documentação referente ao processo
envolvendo a Nota Fiscal supostamente Adulterada do setor de Licita-
ção da Prefeitura Municipal de Avaré, onde esse assunto é bastante
sério por estar envolvendo funcionários públicos do Setor da Licita-
ção que possa até mesmo estar vinculado a um Partido Político.
-Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turísti-
ca de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que informe a
esta Casa de Leis quais as providências que possam ser toma-
das em relação ao local para realização do Baile da 3º idade em
Avaré, haja vista que neste momento os membros que realizam o
Baile semanalmente não estão conseguindo local para a realiza-
ção do evento sendo que temos o estatuto do idoso que obriga a
Municipalidade a fornecer entretenimento aos idosos.

Carlos Alberto Estati
-Com intuito de informar a esta Colenda Casa de Leis como está o
andamento do projeto de construção de um pontilhão em nossa
cidade, com passagem de veículos sob a linha férrea, na via
pública denominada Rua Alagoas, obra que permitiria um impor-
tante acesso entre a área central da cidade a diversos bairros da
periferia, haja vista que, atualmente, a cidade está a mercê de um
único acesso, o pontilhão da Rua Santos Dumont.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalida-
des regimentais, solicitar de Sua Excelência o Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, enviar a
esta Casa de Leis cópia da prestação de contas da verba liberada
pelo Governo Federal, no valor de R$2,4 milhões, destinada a cobrir
despesas com melhorias em nosso Município, detalhando as obras
realizadas,  os valores aplicados e respectivos comprovantes.
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- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, solicitar de Sua Excelência o Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, Senhor Rogélio Barchetti
Urrêa,  informações a respeito de uma pendência de R$300 mil
existente na prestação final de contas provenientes da pista co-
berta do Parque de Exposições.
-Solicitar informações sobre o fato relatado a este vereador que
servidores tem sido abordados pelo BMG cobrando-os pela
inadimplência, pois houve o desconto no hollerith pela Prefeitura e
não houve o respectivo repasse à instituição bancária. Alguns
fizeram acordo com o banco pagando parceladamente em até 4
anos, como o caso em questão. No entanto, incrivelmente a Pre-
feitura continuou a fazer os descontos nos pagamentos ao ser-
vidor, apesar do acerto feito entre o banco e o servidor.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, solicitar de Sua Excelência o Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, Senhor Rogélio Barchetti
Urrêa,  informações se já foram tomadas as providências no
sentido de remunerar as pessoas que trabalharam como salva-
vidas na Represa de Jurumirim no último verão, as quais enviaram
apelo aos vereadores e carta ao Prefeito Municipal, conforme
cópias anexas a este requerimento.

Júlio César Theodoro
-Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Secretaria de Turismo de Avaré pela realiza-
ção do 4º Torneio de Pesca em barco realizado no Balneário
Costa Azul no dia 01 de maio, sendo este um importante evento
turístico e esportivo em nossa região.
-Proponho que seja realizada audiência Pública na Câmara de
Vereadores de Avaré no dia 26 de maio de 2011, a partir das
18:30h. para se discutir o Consumo das Sacolas Plásticas e em-
balagens recicláveis e biodegradáveis.
-Que seja oficiado a Secretaria de Saúde de Avaré para que
informe a Esta Casa de Leis a quantidade de pessoas que estão
na fila de espera para realização de exames de ressonância,
endoscopia, tomografia, ultra-som e outros. Também informe quan-
tidade de pessoas que estão na espera por realização de cirurgia
em todas as especialidades e qual o tempo médio para se realizar
consulta nas diversas especialidades médicas.
-Que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que atra-
vés do setor competente, se faça coleta periódica no Lago Bertha
Bannwart e que se for dentro da legalidade, tal coleta possa ser
feita pelo instituto Adolfo Lutz afim de se ter atualizada a qualida-
de do Lago.
-Que seja oficiado a SABESP, para que de esclarecimentos com
relação à estação elevatória de esgoto localizada no Bairro Vila
Esperança, pois segundo moradores, tem sido constante o vaza-
mento de esgoto no local. Situação que tem colocado em risco a
qualidade da água de uma mina que existe nas proximidades que
pode estar sendo poluída.

Luiz Otávio Clivatti
-Para que seja oficiado ao Exmo. Sr, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, Rogélio Barchetti Urrêa, que através do
setor competente, realize estudos para a criação da semana de
prevenção de gravidez na adolescência, através de palestras
educativas com o objetivo de desenvolver ações voltadas para
orientação de adolescentes sobre os riscos de uma gravidez
indesejada ou precoce.
- Que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rogélio Barchetti
Urrêa, para que através do setor competente, realize com  urgên-
cia  o controle populacional de pombos em nossa cidade, como
forma de proteger nossa população do perigo de contrair as
várias doenças.
-Que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal da Estância Turís-
tica de Avaré, Rogélio Barchetti Urrêa, para que através do setor
competente, realize estudos a fim de implantar uma melhor sinaliza-
ção de solo em toda extensão da Avenida Pinheiro Machado, visto
que, a mesma tem sido um local freqüente de acidentes, colocando
em risco a vida de todos que trafegam pela referida Avenida.
-Que seja oficiado ao Ilustríssimo Senhor Diretor dos Correios do
município, solicitando que informe a esta Colenda Casa de Leis os
motivos que justifiquem os vários casos envolvendo atraso na en-
trega de correspondências em nosso município, bem como informar
se há previsão de quando o referido serviço será normalizado.
- Voto de profundo pesar pelo falecimento da Senhor
BARTHOLOMEU MACIEL ARRUDA, ocorrido em Avaré, no dia 02
de maio do corrente ano.
- Que seja oficiado ao Conselho Municipal de Trânsito da Estância
Turística de Avaré, para que envie com urgência a esta Colenda
Casa de Leis, respostas de todos os requerimentos e indicações
de minha autoria, para que possa informar aos munícipes sobre o
posicionamento dos referidos pedidos.
-Que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal da Estância

Turística de Avaré, Rogélio Barcheti Urrêa, para que envie a esta
Colenda Casa de Leis as seguintes informações:1) O porquê da
falta de respaldo, tais como falta de  pagamento das taxas de
inscrição, transporte, alimentação que inclusive tem projeto auto-
rizado nesta Colenda Casa de Leis, com uma equipe que foi me-
dalha de prata como a malha nos Jogos Regionais? Tendo em
vista, que os Jogos Regionais de 2011, serão realizados no mês
de julho, e em 2012 os Jogos ocorreram em nosso município onde
teremos que concorrer com uma forte equipe.
-Que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, Rogelio Barchetti Urrêa, para que envie a esta
Colenda Casa de Leis, a prestação de Contas da Festa do Peão
2011, com as despesas e receitas especificadas,bem como para
que oficie a empresa Total Shows, para que encaminhe a esta
Casa, relatório por minorizado das receitas e despesas para a
realização da Festa do Peão 2011.

Paulo Dias Novaes Filho
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito de
Avaré, para que, responda a esta colenda Casa de Leis, os
motivos de nossos requerimentos não estarem sendo respondi-
dos em tempo hábil e legal e com qualidade, tornando esta via de
comunicação entre Legislativo e Executivo, uma forma oficial de
obter informações oficiais do Executivo, nula.
 - REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. GERALDO
ALCKMIN, DD. Governador do Estado, encarecendo a urgente
necessidade do envio à Assembléia Legislativa de PROJETO DE
LEI objetivando autorização para a transferência de toda a área
do HORTO FLORESTAL DE AVARÉ, com suas construções,
benfeitorias e florestas, para o MUNICÍPIO DE AVARÉ, sob o regi-
me de CONCESSÃO, CONVÊNIO ou por outra forma legal que se
mostre mais adequada, mediante ajuste gratuito e que estabeleça
prazo de duração não inferior a 50 anos.  REQUEIRO também seja
oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETTI, DD. Prefeito de Avaré,
para que, priorizando-a e empenhando-se no seu êxito, assuma
a irrestrita defesa da medida ora preconizada em audiências com
o Sr. Governador do Estado e com o Sr. Antonio Julio Junqueira de
Queiroz, DD. Secretário Adjunto da Agricultura. REQUEIRO ainda
seja oficiado aos Deputados ANTONIO SALIM CURIATI, JORGE
CARUZO e CELSO GIGLIO, destinatários de ampla votação neste
Município nas últimas eleições, bem como aos Deputados LÍDE-
RES de todas as bancadas na Assembléia Legislativa do Estado
de São Paulo, solicitando o máximo empenho para a concretização
da presente propositura.
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que envie a esta Casa de Leis
toda a documentação referente à Inexigibilidade de Licitação n°
010/11, processo n° 206/11, no valor global de R$ 357.130,00
(trezentos e cinquenta e sete mil e cento e trinta reais), visando à
contratação de empresa especializada para a realização de
shows artísticos da Festa do Peão Boiadeiro de 2011.
-Seja oficiado à Secretaria Estadual da Saúde e ao Departamento
Regional de Saúde de Bauru – DRS VI, para que respondam a
esta Casa de Leis se a cidade de Avaré será ou não contemplada
com o AME (Ambulatório Médico de Especialidades).

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 realizar uma feira ou mesmo de um evento, voltado para “Emprego
e Capacitação Profissional”, que possa ser desenvolvido quando
acontecer “Prefeitura no Bairro” e, em parceria com a iniciativa priva-
da e o PAT, disponibilizar um balcão de empregos, capacitação pro-
fissional e orientação na preparação dos currículos.
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe se o município
tem algum projeto inscrito no ProAC - Programa de Ação
Cultural.Trata-se de um Programa da Secretaria Estadual da Cul-
tura, que financia projetos culturais, não só com recursos própri-
os, mas com destinação de valores do ICMS  de empresas. Se
positivo, que seja realizada uma ampla divulgação informando as
empresas localizadas, em nosso município, para direcionarem
parte do ICMS que geram, para programas culturas de Avaré.  Se
negativo, qual o óbice?
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe se em nosso
município existe algum programa de recuperação, conservação e
construção de nossas vias. Se negativo, solicitamos que as re-
formas, as novas construções e as obras de arruamento adotem
tecnologias ambientalmente corretas como drenagem da água da
chuva, permeabilidade do solo, etc.
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que, através da Secretaria
Municipal de Habitação, informe se existe um levantamento (ca-

dastro) de todas as pessoas que foram beneficiadas com imó-
veis do CDHU e do Conjunto do Governo Federal (Vila Veneza,
Vila Serena e Vale do Sol), igualmente, se existe informações
sobre os que não mais ocupam os imóveis, seja porque aliena-
ram, seja porque o alugaram.
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que, através da Secretaria do
Meio Ambiente, informe se já existe algum projeto ou programa de
orientação para a população relativamente ao assunto, para ado-
ção de novas práticas para o acondicionamento do lixo domiciliar.

INEDITORIAIS
Secretaria Municipal de Assistência e

Desenvolvimento Social
Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS

Lei Federal nº 8.742/93                Lei Municipal nº 237/98
Decreto 2.616/10

Convocação
O Presidente do Conselho Municipal de Assistencia e Desenvolvi-
mento Social (CMAS) Sr. José Marcos Guazzellli Filho, vem
por meio deste convocar o/a Conselheiros e  Suplentes  do
CMAS,  para participar da reunião Mesnal  que será realizada
no dia 19//05/11 com primeira chamada às 15:00h  e a segun-
da chamada às 15:30h  na sala dos conselhos municipais junto
à Secretaria M. Assistência e Desenvolvimento Social sito
a Rua Rio Grande do Sul, 1750, fundos.
Pautas:
- Leitura da Ata
- Verificação de Documentos encaminhados ao CMAS
- Verificação de Processos  solicitando nova Inscrição de Certificados
A participação de todos é muito importante, em caso de
imprevistos favor informar por escrito.

Atenciosamente,
e-mail: cmasavare@hotmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA

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

Convocação
O  Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA,  Sr. Rubens Renato Pereira,   vem por
meio deste convocar o (as)  Conselheiros e  Suplentes
para  reunião Extraordinária  na data de 13/05/2011 as 9:00 h
na sala dos Conselhos Municipais na Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social - SEMADS  sito a Rua Rio
Grande do Sul, 1750 (fundos).
Pauta :
- Comemoração do dia  18 de maio 2011

Contamos com a   presença de todos  no caso de
imprevistos, favor comunicar por escrito com

antecedencia
e- mail:

secmunicipais@hotmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social

Conselho Municipal da Pessoal Portadora de
Deficiência – CMPPD

Lei Estadual nº 7853/1989 - Lei Municipal – nº 68/2001 - 140/2001
Decreto- 2.589/2010

Convocação
O Presidente do Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de
Deficiência (CMPPD), Sr. José Ricardo Cegarra,  convoca o/a
Conselheiros e Suplentes, para Reunião Extraordinária que
será realizada no dia 18/05/11 com primeira chamada às 15h
e segunda chamada às 15:30h , na sala dos Conselhos Muni-
cipais, sito à rua Rio Grande do Sul, 1750 – fundos.
Pauta:
- Leitura da Ata
- Projeto e ideias para comemoração da Semana do Deficiente

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

com antecedencia
e-mail:secmunicipais@hotmail.com
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ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS E ARTISTAS
DE AVARÉ E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ELEIÇÃO DE DIRETORIA

A Diretoria da Associação, comunica e convoca todos os
associados para a Eleição da Nova Diretoria, que se reali-
zará no Dia 06/06/2011 – no Cine Clube Avaré – CAC – sito a
Rua Rio de Janeiro , 1763 – Centro – Avaré – SP ,  que
começará em 1ª chamada às 19h:00min e em 2ª chamada
às 19h:30min.
Estão aptos a votarem e concorrerem as eleições , como segue:
Os associados com mais de 06(seis) meses de filiação e
que estejam com as mensalidades
de Janeiro 2011 à Junho 2011 em dia.
Cargos que serão disputados na Eleição,
Presidente
Vice- Presidente
1º Tesoureiro
2º Tesoureiro
1º Secretário
2º Secretário
Conselho Fiscal -  3(três) Conselheiros.

Para facilitar a eleição pedimos que os associados que se
interessarem , registrem suas canditaturas, junto a Asso-
ciação, através de carta (com Duas Vias), que deverá ser
entregue na Sede Comercial – Praça Romeu Bretas , 151,
Quiosque 06 e 07 – Em frente a Igreja Matriz – Centro –
Avaré – SP , Horário: 10h:00 às 17h:30min, o registro pode
ser feito no dia da Eleição, fazemos está solicitação para
que possamos agilizar o processo.Se por ventura , suas
mensalidades estiverem em atrasos, elas poderão ser
quitadas, no mesmo local, de segunda à sexta –feira , das
10h:00min às 13h:00min , com à Associada FÁTIMA.
Contamos com seu comparecimento.

Sueli Conceição de Souza Papay
1ª Secretária da Associart

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 069/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representa-
do pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no
Concurso Público nº 007/2010, publicado em 30/10/2010, ho-
mologado em 06/01/2011, publicado em 08/01/2011, para o em-
prego público de Professor de Educação Básica I, conforme
classificação abaixo descrita; para comparecerem no prazo má-
ximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste
Edital, para suprir salas de professores afastados e exonerados,
no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal,
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
66º CLEUZA RINALDI
67º ALESSANDRA APARECIDA GREGUER
68º ILZA MARIA ROSA
69º GISELE ADRIANA MARTINHO EVANGELISTA
70º FABIANA DE ALMEIDA COUTO
71º REGIANE LOURENÇO DA SILVA
72º JAQUELINE ANGELA FIRMINO
 Estância Turística de Avaré, 02 de Maio de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
E 045/2004
DENOMINAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
Compreende os cargos que se destinam a regência de classe de
creche, educação infantil, ensino fundamental, suplência I (EJA),
bem como a execução de trabalhos relativos a implementação
das grades curriculares e a coordenação de disciplinas.
REQUISITO - Ensino Médio Completo com habilitação para o ma-
gistério e/ou curso de Licenciatura Plena em Pedagogia.
CARGA HORÁRIA - 24 horas semanais sendo 20 horas-aula de traba-
lho com aluno e 4 horas-aula de trabalho pedagógico, sendo 2 horas-
aula de trabalho coletivo e 2 horas-aula em local de livre escolha.

LEI COMPLEMENTAR

Lei Complementar nº 145, de 03 de maio de 2011
 (Dispõe sobre a alteração do Anexo III, da Lei Complementar nº

126, de 02 de junho de 2010 – Extinguem-se os cargos em
comissão de Diretor Presidente do Instituto de Previdência e de

Diretor Financeiro do Instituto de Previdência)

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 - Ficam extintos os seguintes cargos em comissão,
constantes do Anexo III da Lei Complementar nº 126, de 02 de
junho de 2010:-
Diretor Presidente do Instituto de Previdência – ref. 14
Diretor Administrativo Financeiro do Instituto de Previdência – ref. 14
Artigo 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 03 de maio de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

FALECIMENTOS
FALECIMENTOS PERÍODO DE

28/04/11 A 04/05/2011

MARIA MATILDE PEREZ SANCHES
*08/06/1937 +28/04/2011
JOSE JORGE DA SILVA
*29/03/1958 +29/04/2011

MARIA CHRISTINA MARTINS PLACIDO
*20/05/1954 +29/04/2011

SEBASTIÃO CRISOSTOMO DE VASCONCELOS
*15/04/1932 +29/04/2011
EVA MARIA FERREIRA
*27/04/1953 +30/04/2011

JOSE PASQUIM
*17/04/1944 +01/05/2011

JOSE FRANCISCO DA SILVA
*15/01/1946 +01/05/2011

MARIA BENEDICTA DE FREITAS
*05/11/1918 +02/05/2011

BARTHOLOMEO MACIEL ARRUDA
*15/04/1934 +03/05/2011

MARIA BENEDITA RICCI ROSSITTO
*18/07/1920 +04/05/2011

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA MAIO 2011

SENHORES CONSELHEIROS
Assunto: Reunião ordinária do Conselho
Prezados Senhores
Ficam por meio deste, CONVOCADOS os Conselheiros do
CONDEPHAC Avaré para REUNIÃO ORDINÁRIA na Sala do
Condephac (na Secretaria Municipal de Cultura e Lazer) as
17h00min horas do dia 11 de Maio de 2011.
IMPORTANTE A PARTICIPAÇÃO DE TODOS.
- Aprovação das ATAS das reuniões anteriores.
- Explanação por parte do Conselheiro João Dalcim sobre os
fatos acontecidos na Reunião Extraordinária sobre o Relógio de
Sol haja vista a presença de poucos conselheiros no dia.
- Situação dos levantamentos fotográficos já realizados pelos
conselheiros.
- Solicitação de mapas do centro da cidade para uso do Conselho.
- Orientações do setor jurídico (Conselheiro Gilberto) e apoio dos
Conselheiros Dalcim e Gesiel para que possamos encaminhar Ofí-
cios solicitando providencias ao Executivo para inclusão do res-
tauro do painel (Autoria de Fausto Mazzola) junto ao Relógio de Sol.
- Encaminhamento da situação da Banca do Largo do Mercado
- Lembro a todos que a Secretaria Executiva do CONSELHO fun-
ciona diariamente desde 01 de Fevereiro de 2011, portanto dúvi-
das opiniões ou questionamentos podem ser levados diretamente
à pessoa do Secretário ou mesmo da Presidente que igualmente
mantém um expediente regular na sede do Conselho - Ângela
Golin – Presidente, Gumercindo Castellucci Filho – Secretário.
Respeitosamente, peço a confirmação da presença no ato do
recebimento deste ou informe sobre a convocação de seu su-
plente (atesto a responsabilidade de cada um neste acionamento).
Importante frisar o comparecimento dos nomes aqui citados dada
a relevância e pertinência dos temas.

Gumercindo Castellucci Filho - Guma
Secretário Executivo

CONDEPHAC – Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico, Artístico Cultural de Avaré.

Lei Municipal n.1429 de 09 de Novembro de 2010
Comunicado

PARTICIPAÇÃO SOCIAL (ou participação popular) pode ser
entendida como formas de expressão da vontade individual e
coletiva da sociedade com o objetivo de contribuir com pro-
postas de mudança e de interferir nas tomadas de decisão do
poder público. Nesse sentido, os conselhos e as conferências
são espaços privilegiados de participação popular.
São formas de participação popular:
No PODER LEGISLATIVO: os cidadãos podem participar por
meio do voto em eleições, referendos, plebiscitos, da proposi-
ção de legislação por iniciativa popular e do encaminhamento
de denúncias de irregularidades ao Tribunal de Contas da União
(TCU). Ao eleger seus representantes, você está confiando a
eles o papel de lutar pelos seus direitos de cidadão, o que não
esgota sua participação direta.
No PODER JUDICIÁRIO a participação popular pode ocorrer
por meio de júri popular com a finalidade de julgar crimes dolosos
contra a vida e pelo direito de proposição de ação popular para
anular atos lesivos ao patrimônio público.
No PODER EXECUTIVO a participação popular ocorre por meio
dos conselhos e comitês de políticas públicas, bem como da
legitimidade de apresentar denúncias de irregularidades pe-
rante a Controladoria-Geral da União (CGU)

Fonte: www.mds.gov.br

RETIRE GRATUITAMENTE O
SEMANÁRIO OFICIAL DA

ESTÂNCIA  TURÍSTICA DE AVARÉ
NO PAÇO MUNICIPAL,

CENTRO ADMINISTRATIVO E
NAS BANCAS.

COMUNICADO
A Associação Espírita “O Bom Samaritano”, comunica
o início dos cursos:
- MANICURE: segundas e quartas-feiras das 9h30 às
11h30 com início em 09/05 (duração de 3 meses).
- MANICURE: segundas e terças-feiras das 13h30 às
15h30 com início em 09/05 (duração de 3 meses).
- PEQUENOS CONSERTOS EM COSTURA: quartas-
feiras das 13h30 às 15h30 com início em 11/05 (dura-
ção de 3 meses).
- ATENDIMENTO E VENDAS: segundas e quartas-fei-
ras das 13h30 às 15h30 com início em 16/05 (duração
60 horas).
Todos os cursos são gratuitos e na conclusão os alu-
nos receberão certificados.

Inscrições no local:
Avenida Salim Antonio Curiati nº1591.

Informações: (14) 3732.9826.
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S E Q U I S C E N T E N Á R I O :

O novo Terminal Ro-
doviário de passageiros,
que está sendo reforma-
do e ampliado, terá o seu
espaço físico três vezes
maior que a antiga rodo-
viária e será inaugurado
nos próximos meses. O
projeto de ampliação é de
responsabilidade do De-
partamento de Convêni-
os – DECON. Além de
ampliado, o terminal ur-
bano será integrado ao
local e as obras seguem
em ritmo acelerado.

O novo projeto está a
cargo do arquiteto Rober-
to Paternostro, autor do
projeto original do termi-
nal, elaborado em 1984,
que foi inaugurado em 15
de setembro de 1986,
pelo então prefeito Paulo
Dias Novaes, com a pre-
sença do governador An-
dré Franco Montoro e
secretários de Estado.

A proposta contempla
a reforma e ampliação do
Terminal Rodoviário de
Passageiros “Manoel
Rodrigues”, situado na
Praça Antônio Batelli,
entre a Rua Pará e a Ave-
nida Prefeito Misael Eu-
phrásio Leal. Além da
ampliação do Terminal
Rodoviário, será constru-
ído um Terminal Urbano,
a ele integrado, com fren-
te para a Av. Prefeito
Misael Euphrásio Leal. A
área a ser reformada é
de aproximadamente
990,00 m2 e a área a ser
construída é de aproxi-
madamente 1.190,00m2
para o Terminal Rodovi-
ário e de 540,00 m2 para

Novo Terminal Rodoviário será
inaugurado nos próximos meses

Obras prosseguem em ritmo acelerado

o Terminal Urbano.  A
ampliação do Terminal,
após 22 anos de sua inau-
guração, com o acrésci-
mo de 1.730,00 m2 de
área construída nova,
praticamente o triplo da
área atual, proporcionará
conforto e segurança aos
seus usuários.

A reforma do Termi-
nal Rodoviário de 990,00
m2 compreenderá a re-
forma dos  sanitários exis-
tentes;  a previsão de no-
vos sanitários com box
para Deficientes Físicos
(um masculino e um fe-
minino); a reforma e am-
pliação da área das agên-
cias; a reforma e adapta-
ção da área de depósito /
oficina para área de des-
pacho de encomendas; a
reforma e adaptação da
área de café e Lanchone-
te para loja de artesana-
tos; reforma e adaptação
da área de Jornaleiro /
Lojas; construção de ram-
pas de pedestres para
acesso ao novo saguão de
espera e à nova platafor-
ma; construção da nova
Lanchonete; reforma e
adaptação no nível da an-
tiga plataforma para ins-
talação do novo saguão
de espera, lanchonete e
área para mesas, no pa-
drão da construção exis-
tente; construção da es-
cada de acesso à nova
plataforma.

A construção da
Nova Plataforma Embar-
que e Desembarque de
1.190,00 m2 compreen-
derá 10 vagas para ôni-
bus, no nível 1,71 m abai-

xo da plataforma existen-
te, com estrutura da co-
bertura em concreto ar-
mado e metálica, telhas
de aço galvanizado com
isolamento térmico, piso
em placas “Granidur”,
idem existente.

A construção do
Novo Terminal Urbano
de 540,00 m2 compreen-
derá nova cobertura para
abrigar os ônibus urba-
nos, com acesso pela Av.
Prefeito Misael Euphrá-
sio Leal, com sanitários,

lojas e controle de aces-
so. A construção da co-
bertura para interligação
de pedestres entre o Ter-
minal Rodoviário e Urba-
no, com 112,00 m2, será
em estrutura metálica,
com cobertura translúci-

da. Essa medida da pre-
feitura visa garantir aos
usuários maior organiza-
ção e melhor estrutura
para o transporte coleti-
vo, especialmente a res-
peito dos embarques e
desembarques.

Em homenagem
ao  Dia  das  Mães ,
acontece amanhã no
Bairro Jardim Brasil,
a  23 ª  Fes ta  das
Mães, com uma ex-
tensa programação
que terá início a par-
tir das 09h00. Duran-
te o evento, haverá a
tradicional Corrida
das Mães (600 metros

D I A   D A S   M Ã E S :

Amanhã tem Festa das
Mães no Jardim Brasil

– uma volta no quar-
teirão), com distribui-
ção de brindes às cor-
redoras.

No local, as crian-
ças do bairro poderão
se divertir nos brinque-
dos infláveis e shows
com Lia  Moreno
(14h00), César Tegani
(15h30), apresentação
da  Banda  Marcial da

Polícia Civil de Avaré
(16h00), show de rap
com a banda Quadrilha
Formada (16h30)  e
show de louvor em ho-
menagem às mães com
o Padre Milton Perreti
(19h00).

Haverá ainda sor-
teio de brindes para as
mães. Às 15h00 acon-
tece a largada da cor-

rida infantil, nas cate-
gorias masculino e fe-
minino e às 17h00 a
tradicional corrida das
mães, em 3 categori-
as. O evento é uma
realização da Prefei-
tura Municipal da Es-
tância  Turís t ica  de
Avaré  e Associação
Amigos do Bairro Jar-
dim Brasil.
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S E G U R A N Ç A :

Está previsto para o
início do mês de maio a
conclusão do prédio do
2º Distrito Policial de
Avaré. A obra teve iní-
cio em outubro de 2010
e de acordo com a De-
legacia Seccional de Po-
lícia, responsável pelo
empreendimento, será
entregue dentro do pra-
zo estipulado - entre seis
e sete meses.

Localizado na Aveni-
da Antonio Salim Curiati,
nº 1.630, no Bairro Santa
Elizabeth, o imóvel tem
551 metros quadrados de
área construída. Foi
construído com verba do

Polícia Civil conclui prédio do 2º DP de Avaré
Governo do Estado em
terreno de 1.798 metros
quadrados doado pela
Prefeitura de Avaré, em
mais uma parceria para
o bom andamento da se-
gurança no município.

Com custo total de R$
615 mil, a obra será en-
tregue em conformidade
com Portaria da Delega-
cia Geral de Polícia que
determina normas para
garantia de acessibilida-
de e atendimento priori-
tário nas unidades poli-
ciais às pessoas com de-
ficiência ou com mobili-
dade reduzida.

O prédio, que segue

o padrão estético de ou-
tras unidades subordina-
das à Seccional de Ava-
ré, conta com estrutura
necessária para que os
policiais civis desenvol-
vam seus trabalhos de
maneira eficiente, bem
como atendam à popula-
ção de forma adequada.

O imóvel possui sala
para delegados, seis car-
tórios para uso de escri-
vães, sala de investiga-
ção, sala específica para
elaboração de autos de
prisão em flagrante,
além de sala de reco-
nhecimento, dois xadre-
zes, banheiros adaptados

para portadores de ne-
cessidades especiais,
copa e depósito.

Completam a estrutu-
ra rampas de acesso,
garagem para oito veí-
culos, câmeras de moni-
toramento e sistema de
ar condicionado, bem
como um jardim de in-
verno no centro do pré-
dio, que chama a aten-
ção pela beleza de seu
paisagismo.

PREOCUPAÇÃO
COM O PÚBLICO -
Outro aspecto do proje-
to que merece destaque
é a preocupação com o
público. A unidade tem

um amplo hall de entra-
da, que acomodará um
ambiente específico para
a população, equipado
com cadeiras estofadas
e aparelho de televisão.
O setor segue o modelo
do prédio do Plantão Po-
licial, no centro da cida-
de, inaugurado no ano
passado.

A parte externa do
prédio também recebeu
atenção especial. A fa-
chada, ornamentada com
o brasão da Polícia Ci-
vil, possui aspecto mo-
derno e imponente. Ou-
tra preocupação foi tor-
nar o ambiente agradá-

vel, efeito que foi alcan-
çado com o ajardinamen-
to de boa extensão da
frente e de uma lateral
do imóvel.

Para o delegado sec-
cional de polícia de Ava-
ré, Jorge Cardoso de Oli-
veira, o prédio tem todas
as condições necessári-
as para prestar serviços
de qualidade à popula-
ção. “As dependências
são amplas, modernas e
oferecem uma estrutura
condizente com os an-
seios daqueles que pro-
curam a delegacia e me-
recem ser bem atendi-
dos”, salientou.

No dia 14 de maio,
das 07h00 às 12h00, a
Unimed Avaré realiza-
rá mais uma edição da
Feira da Saúde e Qua-
l idade  de  Vida .  O
evento, que acontece-
rá no estacionamento
do Hospital da Unimed
(Rua Santa Catarina,
1981, Avaré), possibi-
lita às pessoas caren-
tes, que não possuem
convênio  médico ,  a
oportunidade de rece-
ber orientações médi-
cas e realizar exames,
gratuitamente.

Durante a Feira, a
população terá acesso
a vários tipos de exa-
mes e procedimentos
médicos (como endos-
copia ,  e le t rocardio-
grama, papanicolau,
ultrassonografia, teste
de glicemia e HIV, co-
lesterol, etc.), verifi-
cação de pressão ar-

F E I R A   D A   S A Ú D E :

Evento da Unimed oferece serviços gratuitos ao público em geral

terial e vacina contra
gripe.

Também poderá ob-
ter orientações médi-
cas preventivas em di-
versas especialidades,
como dermatologia ,

cardiologia, ginecolo-
gia, obstetrícia, pneu-
mologia (com espiro-
metria, procedimento
destinado a fumantes),
oftalmologia, fisiotera-
pia e fonoaudiologia.

Além disso, haverá co-
le ta  para  doação de
sangue e emissão de
carteira de identidade.

O evento conta com
o apoio da Prefeitura
Municipal de Avaré,

da Secretaria Munici-
pal da Saúde, Farmá-
cia Unimed,  Polícia
Civil do Estado de São
Paulo, Unimed Corre-
tora de Seguros, Uni-
med  Cen t ro -Oes te

Paulista e Faculdade
Sudoes te  Pau l i s t a
(FSP)

Quem quiser utili-
zar os serviços dispo-
nibilizados na Feira da
Saúde deverá retirar a
senha ,  com an tece -
dênc ia .  As  senhas
para  consu l t as  com
dermatologista, cardi-
ologista (eletrocardio-
grama), clínico geral,
oftalmologista e exa-
me de ultrassonogra-
fia (gestantes) serão
entregues na Secreta-
ria da Saúde (Rua São
Paulo, 1559), de 09 a
13 de maio. Para os
demais serviços, os in-
teressados devem pe-
gar a senha na Unimed
(Rua Santa Catarina,
1981). As senhas são
limitadas. Mais infor-
mações podem ser ob-
tidas através do tele-
fone (14) 3711-7000.

O evento acontecerá no estacionamento do Hospital da Unimed
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A Secretaria Munici-
pal de Esportes da Es-
tância Turística de Ava-
ré recebeu nesta sexta-
feira, 6 de maio, na Câ-
mara Municipal, a ex-
atleta da Seleção Brasi-
leira de Basquete, Ma-
gic Paula, que falou ao
público sobre o Dia do
Desafio 2011. Esse
bate-papo deu sequên-
cia aos lançamentos re-
gionais da competição,
que anualmente ocorre
na última quarta-feira
do mês de maio (25).

Magic Paula falou
sobre atividades físicas
para a melhoria da qua-
lidade de vida do indiví-
duo. De acordo com os
organizadores do Dia do
Desafio, o público do
bate-papo são as lideran-
ças das cidades. “É im-
portante para quem vai
organizar o evento am-
pliar sua visão sobre a

Ex-jogadora da seleção brasileira de basquete, Magic Paula, participou de evento na Câmara Municipal

Magic Paula fala na Câmara sobre o Dia do Desafio
construção de cidades
saudáveis”, explica o co-
ordenador do Dia do De-
safio de Bauru, Everton
Andrade Marim.

O Dia do Desafio foi
criado no Canadá e é di-
fundido mundialmente
pela The Association
For International Sport
for All (TAFISA), enti-
dade de promoção do
esporte para todos, se-
diada na Alemanha. É
uma campanha de in-
centivo à prática regu-
lar de atividades físicas
em benefício da saúde e
acontece anualmente na
última quarta-feira do
mês de maio, por meio
de ações comunitárias.
O SESC SP coordena o
evento no Continente
Americano desde 2000.

O lançamento do Dia
do Desafio 2011 e o sor-
teio das cidades que se
desafiarão para conse-

guir o maior número de
pessoas praticando ati-
vidade física foram re-
alizados na segunda-fei-
ra, dia 02, no SESC Pi-
nheiros, em São Paulo.

Cerca de 1000 pesso-
as compareceram ao
evento que contou com a
apresentação do grupo
teatral Jogando no Quin-
tal e a participação de atle-
tas consagrados, autorida-
des nacionais e internaci-
onais e coordenadores do
evento no mundo todo.

Através de sorteio
eletrônico, ficou estabe-
lecido que cidades como
Durango, no México,
será a desafiante de São
Paulo no Dia do Desa-
fio 2011. Rio de Janeiro
enfrentará Puebla, tam-
bém no México e Porto
Alegre terá como desa-
fiante a cidade de San-
ta Cruz de la Sierra, na
Bolívia. As cidades são
divididas em categorias,
de acordo com o núme-
ro de habitantes.

Atletas como o me-
dalhista olímpico do vô-

No último sábado, dia
30 de abril, o Rotary Clu-
be de Avaré Expoente
realizou na EMEB Salim
Curiati o Projeto Oásis. O
Projeto foi realizado aos
alunos da Educação de
Jovens e Adultos (EJA I),
mas participaram além

Projeto Oásis para Educação de Jovens
e Adultos aconteceu no dia 30

 E D U C A Ç Ã O :

dos 56 alunos, alguns mem-
bros do Rotary, a supervi-
sora e professora coorde-
nadora da EJA.

O Projeto,  composto
por dinâmicas e palestras,
foi um verdadeiro suces-
so. Uma das questões
abordadas foi a autoesti-

ma,  tema do projeto de-
senvolvido pelas profes-
soras da EJA  I, no pri-
meiro bimestre. O even-
to teve início às 8h00 fi-
nalizando às 17h00, com
pedidos de que se reali-
ze novamente em outra
ocasião.

lei Giovane Gávio, o
campeão olímpico de
vela, Lars Grael, o ex-
jogador de futebol, De-
nílson, além do jogador
de basquete da NBA,
Leandrinho e a jogado-
ra de futebol do Santos
Futebol Clube, Cristia-
ne,  part iciparam da
abertura do evento e
ressaltaram a importân-
cia da atividade física.

Na cerimônia de lan-
çamento, foram convi-
dados ao palco o supe-
rintendente técnico so-

cial do SESC São Pau-
lo, Joel Padula; o Secre-
tário de Estado de Es-
porte, Lazer e Juventu-
de de São Paulo, Jorge
Roberto Pagula; o Di-
retor Geral de Ativida-
de Física e Recreação
da Venezuela, Julio Car-
rilo; o cônsul geral do
México em São Paulo,
José Geraldo Hernades,
além do vice-presiden-
te da TAFISA (The
Association For Inter-
national Sport for All),
Rodolfo Valgoni; a ex-

jogadora da seleção
brasileira de basquete
Magic Paula; a direto-
ra regional do SESC
Mato Grosso, Irene Ma-
ria Buainain e a coorde-
nadora do Dia do Desa-
fio no continente ameri-
cano, Maria Luiza Souza
Dias. No Dia do Desafio
2011, Avaré enfrentará a
cidade de Teloloapan, do
México, evento que con-
ta com total apoio da Pre-
feitura Municipal, por in-
termédio da Secretaria de
Esportes.
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Com a preciosa cola-
boração do radialista Eli-
as de Almeida Ward, ide-
alizador e organizador da
São Silvestre de Avaré
desde a sua primeira edi-
ção, aconteceu com su-
cesso no último domingo
a 51ª Prova  Pedestre O
Operário, realizada todos
os anos no dia 1º de maio,
Dia do Trabalho.

Houve a participação
de mais de 70 atletas de
Avaré e região, além de
atiradores do Tiro de
Guerra local, que percor-
reram os 6 quilômetros
de prova. Foram premi-
ados com medalhas e di-
nheiro os vencedores das
categorias Geral Mascu-

Realizada com sucesso mais
uma Prova Pedestre O Operário

CLASSIFICAÇÃO
GERAL MASCULINO

CAMPEÃO :  ELESSANDRO APARECIDO DE OLIVEI-
RA - SARUTAIÁ
VICE-CAMPEÃO : EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA -
SARUTAIÁ
3º COLOCADO : ALTAIR DOS SANTOS BARBOSA - JAÚ

GERAL FEMININO
CAMPEÃ : SILMARA ISIDORO - BOTUCATU
VICE-CAMPEÃ : GRAZIELLE CORREA - BOTUCATU
3ª COLOCADA : LINDALVA SOARES DA SILVA - AVARÉ

JUVENIL MASCULINO
 CAMPEÃO : DIEGO VINICIOS S.GONÇALVES - PIRAJU
VICE-CAMPEÃO : JEFERSON S.MONTEIRO - TAQUA-
RITUBA
3º COLOCADO : JONY FERREIRA SILVA - AVARÉ

ADULTO MASCULINO
CAMPEÃO : RICARDO DE GODOY OLIVEIRA - AVARÉ
VICE-CAMPEÃO : MÁRCIO APARECIDO MENEZES - JAÚ
3º COLOCADO : FÁBIO JULIO MARTINS - MANDURI

ADULTO FEMININO
CAMPEÃ : ANDRÉA SOUZA BRASEIRO  - PIRAJU
VICE-CAMPEÃ : MIRIA CRISTINA NOGUEIRA - AVARÉ

MASTER MASCULINO
CAMPEÃO : EDVALDO LOURENÇO PEREIRA - AVARÉ
VICE-CAMPEÃO : MERÉLIO FERREIRA ROCHA - AVARÉ
3º COLOCADO : ULISSES JOSÉ DE SOUZA -  AVARÉ

MASTER FAMININO
CAMPEÃ : CÁSSIA APARECIDA DA SILVA - AVARÉ
VICE-CAMPEÃ : JOSEANE NAKAMURA - AVARÉ

VETERANO
CAMPEÃO : MAURO HILÁRIO DA SILVA - AVARÉ
VICE-CAMPEÃO : MICÉLIO PARRA - AVARÉ
3º COLOCADO : PEDRO TEIXEIRA PAES - PIRAJU

VETERANA
CAMPEÃ : SANDRA DE FÁTIMA MOREIRA - AVARÉ

AVAREENSES MASCULINO
CAMPEÃO : RICARDO DE GODOY OLIVEIRA
VICE-CAMPEÃO : MAURO HILÁRIO DA SILVA
3º COLOCADO : EDVALDO LOURENÇO PEREIRA
4º COLOCADO : MERÉLIO FERREIRA ROCHA
5º COLOCADO : ULISSES JOSÉ DE SOUZA

AVAREENSES FEMININO
CAMPEÃ : LINDALVA SOARES DA SILVA
VICE-CAMPEÃ : CÁSSIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA
3ª COLOCADA : JOSEANE NAKAMUTA
4ª COLOCADA : MIRIA CRISTINA NOGUEIRA
5ª COLOCADA : SANDRA DE FÁTIMA MOREIRA DA SILVA

Atletas preparando-se para a largada

Elias Ward colaborou na realização da prova
lino, Geral Feminino, Ju-
venil Masculino, Adulto
Masculino, Adulto Mas-

culino, Adulto Feminino,
Master Masculino, Mas-
ter Feminino, Veterano,

Veterana, Avareenses
Masculino e Avareenses
Feminino.
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Lei Complementar nº 146, de 03 de maio de 2011
Dispõe sobre alteração do anexo IV, da Lei Complementar nº 126,

de 02 de junho de 2010. (Plano de Cargo e Carreira).

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 alterado o Anexo IV, da Lei Complementar
nº 126, de 02 de junho de 2010, acrescido dois cargos
efetivos de psicólogo no Quadro de Pessoal dos Servido-
res Públicos da Estância Turística de Avaré, que passarão
a fazer parte integrante da referida Lei.
Quantidade Cargo Referência
02 Psicólogo 14
Dotação Orçamentária
03.01.00.3.1.90.11.00-04.122.7001.2234-01-110.0000-00130
Artigo 2º – As atribuições, carga horária e requisitos serão os
constantes dos anexos desta lei.
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 03 de maio de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Lei Complementar nº 147, de 03 de maio de 2011
(Altera o Artigo 84 da Lei nº 938, de 23 de maio de 2007 e

revoga a Lei nº 1.139, de 28 de janeiro de 2009 e dá outras
providências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - O Artigo 84 da Lei nº 938, de 23 de maio de 2007,
passa a ter a seguinte redação:
Artigo 84 – “A Diretoria Executiva da AVAREPREV será eleita por
voto direto dos segurados entre os servidores efetivos do
quadro de ativos ou inativos com mais de 10 (dez) anos de servi-
ço público municipal, com formação superior.
Parágrafo primeiro – O Diretor Presidente e o Diretor Administra-
tivo Financeiro do Instituto de Previdência serão remunerados com
o equivalente a referência 15 do município de Avaré, bem como
terão os benefícios garantidos a serem pagos pela AVAREPREV.
Parágrafo segundo – A eleição para os cargos de Diretor Pre-
sidente e Diretor Administrativo Financeiro deverá ocorrer na
primeira quinzena do mês de novembro de 2011, sendo
convocada pelo Diretor Presidente em exercício até a pri-
meira quinzena de setembro ou por 10% (dez por cento)
dos segurados até o final de setembro e seguirá no que
couber, o preconizado no artigo 79 da Lei Municipal nº 938, de 23
de maio de 2007.”
Parágrafo terceiro – Os eleitos tomarão posse em 01 de janeiro
de 2012.
Artigo 2º - Fica revogada a Lei nº 1.139, de 28 de janeiro de 2009.
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 03 de maio de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto n.º 2.755, de 3 de maio de 2011
(Dispõe sobre prorrogação da nomeação de Secretário

Municipal interino, de acordo com Lei Complementar nº
50, de 07 de janeiro de 2005, combinada com a Emenda  a Lei

Orgânica n.º 01, de 19 de janeiro de 1.993.)

ROGELIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º – Fica prorrogada a nomeação interina, abrangendo o
período de 15 de março a 15 de maio de 2011, para o cargo de
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS, cria-
do pela Lei Complementar nº 50, de 07 de janeiro de 2005,
combinada com a Emenda à Lei Orgânica n.º 1, de 19 de janeiro
de 1.993, do Senhor JOSÉ VASCONCELOS DE ARAUJO SILVA.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de hoje.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 03 de maio de 2011.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

DECRETOS

Decreto nº 2.756, de 03 de maio de 2011
(Dispõe sobre criação de vagas em concurso público e dá

outras providências.)
ROGELIO BARCHETI URREA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a : -
Artigo 1º- Artigo 1º- Ficam elevadas em mais 7 (sete) unidades,
o número de vagas de PEB I, constante do Edital de Convocação
do Concurso Público nº 007/2010, homologado em 06 de Janeiro
de 2011 publicado em 08 de Janeiro de 2010.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 03 de maio de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 2.758, de 04 de maio de 2011
(Nomeia a Comissão Organizadora do Arraiá do Nhô Musa/2011).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão
Organizadora do Arraiá do Nhô Musa/2011.
GILSON CÂMARA FILGUEIRAS – Presidente;
REGINA CÉLIA GONÇALVES – Tesoureiro;
CÍNTIA DE CASSIA BATISTA BRIZOLA – Secretário;
SORAYA MARIA CONCEIÇÃO – Membro;
THEREZINHA ALVES DE MORAES – Membro.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 04 de maio de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto nº 2.759, de 05 de maio de 2011
(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal de

acordo com Lei Complementar nº 50, de 07 de janeiro de
2005, combinada com a Emenda a Lei Orgânica n.º 01, de 19

de janeiro de 1993.)

ROGELIO BARCHETI URRÊA, Prefeito  da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º – Fica exonerada do cargo de SECRETÁRIO MUNICI-
PAL DE ADMINISTRAÇÃO, criado pela Lei Complementar nº
50, de 07 de janeiro de 2005, combinada com a Emenda à Lei
Orgânica n.º 1, de 19 de janeiro de 1.993, no período de 27 de
fevereiro a 12 de março de 2010,  a Excelentíssima Senhora
MARIA APARECIDA LELIS, a partir desta data.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 05 de maio de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

AVISO AOS PROPRIETÁRIOS
DE IMÓVEIS DE AVARÉ

Comunicamos aos Proprietários de imóveis
de Avaré,  que não receberam o carnê de
IPTU do ano 2011, que os mesmos estão à
sua disposição, no Departamento de TRIBU-
TAÇÃO, situado à Rua Rio Grande do Sul,
1.810 (Centro Administrativo).
Avaré, 13 de abril de 2011

Beatriz Kurmann
RG 6.440.673-SSP

Supervisora Tributação

RETIRE GRATUITAMENTE O
SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE AVARÉ NO
PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.
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Decreto nº 2.757, de 03 de maio de 2011
(Altera o Artigo 1º da lei nº 1.474, de 26 de abril de 2011 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 - O Artigo 1º, da Lei nº 1.474, de 26 de abril de 2011, passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, dentro da disponibilida-
de financeira do Município, no exercício de 2011, subvenções sociais às entidades abaixo:

Artigo 2º - O anexo I da Lei 1.474, de 26 de abril de 2.011, no que se refere ao repasse feito às
entidades abaixo relacionadas, passa a vigorar conforme a tabela a seguir:

LEIS

Artigo 3º - O repasse de que trata o presente Decreto fica condicionado à comprovação
da regularidade das entidades perante a Seguridade Social, nos termos preconizados
pelo parágrafo terceiro do art. 195 da Constituição Federal c.c art. 112 Lei Orgânica do
Município de Avaré.
Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 03 de maio de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Lei nº 1.475, de 03 de maio de 2011
(Altera o Artigo 1º da lei nº 1.474, de 26 de abril de 2011 e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e
promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - O Artigo 1º, da Lei nº 1.474, de 26 de abril de 2011, passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, dentro da disponibilidade
financeira do Município, no exercício de 2011, subvenções sociais às entidades abaixo:

Artigo 2º - O anexo I da Lei 1.474, de 26 de abril de 2.011, no que se refere ao repasse feito às
entidades abaixo relacionadas, passa a vigorar conforme a tabela a seguir:

Artigo 3º - O repasse de que trata a presente Lei fica condicionado à comprovação da
regularidade das entidades perante a Seguridade Social, nos termos preconizados
pelo parágrafo terceiro do art. 195 da Constituição Federal c.c art. 112 Lei Orgânica do
Município de Avaré.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 03 de maio de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Ouvidoria Municipal:

0800-7700133
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A Fundação Procon-SP alerta para a prática de
algumas empresas de e-commerce que vendem pro-
dutos e não entregam. A partir de reclamações de
consumidores que adquiriram produtos pela inter-
net, pagaram e não receberam a mercadoria, o Ór-
gão constatou que alguns fornecedores, além de não
entregarem os produtos, também não são encontra-
das em seus endereços oficiais.

As notificações encaminhadas a essas empre-
sas pelo Procon-SP para solução dos problemas têm
retornado com informações dos Correios, tais como:
“mudou-se” e “endereço inexistente”.

O Procon-SP encaminhou denúncia ao Departa-
mento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC),
com a relação dessas empresas, para que seja ava-
liada pelo órgão policial a adoção de medidas no seu
âmbito de atuação.

Alguns sites denunciados permanecem ativos,
oferecendo produtos.

Dicas aos consumidores:
Antes de concretizar a compra, faça pesquisa no site

da Fundação Procon-SP (www.procon.sp.gov.br), para
verificar se a empresa tem registro de reclamações.

Verifique no site registro.br os dados da empresa,
tais como: razão social, endereço, CNPJ. Se o domí-
nio for .com ou .net, cheque onde o site está hospe-
dado através dos seguintes sites:
whois.domaintools.com; who.is; whois.com e fique
atento se o site estiver hospedado fora do Brasil;

Desconfie de preços abaixo da média do mercado;
Desconfie de sites que exigem depósito em conta

corrente de pessoas físicas ou depósitos em cader-
neta de poupança;

Consulte as redes sociais para verificar se exis-
tem registros de reclamações;

Verifique o endereço físico da empresa, telefones,
e-mails e quais os procedimentos para reclamação,
devolução, garantias, etc;

Guarde todos os dados das compras: o nome do
site, itens adquiridos, valores pagos, número do pro-
tocolo da compra ou pedido;

Exija sempre nota fiscal da compra.
Sites denunciados pela Fundação Procon-SP ao

Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania:
www.aicade.com.br- Goiás Cobranças Ltda
www.cwbeletro.com.br- CWB Eltrônico Ltda
www.tudonlineprodutos.com- Tudo Online Comerci-
al e Distribuidora Ltda ME
www.apostilasconcursos.com.br- Net Pro Comércio
e Serviços Ltda ME
www.notecam.com.br- P S Gomes Bastos Informática ME
www.marineletro.com.br- WCR Eletrônicos Ltda
www.cmykshop.com.br- MM de Lima Informática
www.centernote.com.br- Centernote Produtos Eletrô-
nicos Ltda
www.mfriends.com.br*- Mfriends Internacional Com.
Produtos Eletr. Ltda
www.wbronkowski.com*- Fernanda Mattos Avila
www.nacionalshop.com.br - Nacional Com. De Pro-
dutos Eletrônicos Ltda
www.skinzilla.com.br*- Fabiano dos Santos
www.u6shop.com.br- Ademar Tomé da Cunha Júnior
www.bininhobaby.com.br*- Marco Aurélio de Lima Rosa
www.eletrosp.com.br- Gerson Brito da Silva
www.seuchina.com*- Marcos Silvério
www.newtenis.com.br*- Fabiana Rubio Antonio
www.brasilbay.com.br*- Pedro Luiz Collyer
www.7livraria.com.br* - Kuhn 7 Missaiedo Ltda ME
www.eletropenhaonline.com.br*- LN Eletro Penha Ele-
trônicos Ltda
* sites no ar/

PROCON-SP ALERTA:
SITES NÃO

ENTREGAM PRODUTOS
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M E M Ó R I A   V I V A :

Nossos pracinhas rememorados
Esquecidos hoje, expedicionários de Avaré
lutaram em batalhas decisivas na 2ª Guerra

GESIEL JÚNIOR

Jovens, pobres e
despreparados. No en-
tanto, eles fizeram par-
te de uma tropa que di-
vidia sua comida com os
flagelados da guerra e
as crianças entravam na
fila antes dos soldados.
Eram os brasileiros.

A crônica histórica
redescobre hoje o perfil
real da imensa maioria
dos mais de 25 mil solda-
dos da Força Expedicio-
nária Brasileira (FEB)
enviados à Europa para
juntar-se aos aliados oci-
dentais (Estados Unidos,
Inglaterra e França) con-
tra os países do Eixo (Ale-
manha, Itália e Japão).

De Avaré, 33 alista-
ram-se e poucos sabiam
usar as armas recebidas
do exército americano.
Contudo, partiram com
a cara e a coragem e
sem treinamento e nem
planejamento para lutar
contra as ardilosas for-
ças nazistas.

Convocados, os ra-
pazes, todos de origem
humilde, quase de repen-
te, tiveram que aprender
a combater e a conviver
com o frio, o medo e com
uma língua estranha.

Integraram a históri-
ca tropa avareense o te-
nente Benedito Rodri-
gues, os sargentos Aubin
Pinto de Toledo, Augus-
to Tobias e Olavo Mer-
chet Mendes, os cabos
Domingos Barreira So-
brinho, Francisco Verpa,
Lázaro Alves e Pedro
Luiz Dias da Fonseca,
além dos soldados Antô-
nio Antunes de Arruda,
Arnold Bento Mariano,
Avelino Pinto Carneiro,

“As lembranças de guerra do Brasil
estão vivas no bom
combate que travou na luta pela paz.
Preservemo-las”.

Sérgio Paulo Mota Muniz, historiador

Benedito José Pereira,
Edmundo Trench Sobri-
nho, Hugo Mazzoni, Isol-
dino Francisco, João Ba-
tista, João Dias da Silva,
João Venâncio, Joaquim
Aprígio Ferreira, Joaquim
Moura Pinto, José Barbo-
sa Pereira, José Fernan-
des Marques, José Silva,
José Valim Filho, Luiz de
Moura, Luiz Quartucci,
Nicola Cortez Neto, Pe-
dro Mariano da Silva, Pe-
dro Nespeca, Rufino Go-
mes, Sérgio Bernardino,
Vicente Honorato de Mo-
rais e Ulisses Padilha.

NO FRONT - A par-
tida dos nossos expedici-
onários – chamados po-

pularmente de “praci-
nhas” – ocorreu em se-
tembro de 1944, quando
integraram os 2º e 3º es-
calões, comandados, res-
pectivamente, pelos ge-
nerais Osvaldo Cordeiro
de Farias e Olímpio Fal-
conière da Cunha.

Ao aportarem em Ná-
polis, eles se juntaram ao
5º Exército norte-america-
no, comandado pelo gene-
ral Mark Clark, que por sua
vez fazia parte do 10º Gru-
po de Exércitos Aliados.

O objetivo maior na
Itália, naquele momento,
era manter o exército ale-
mão sob pressão, de
modo a não permitir que

seus comandantes deslo-
cassem tropas para a
França, onde se prepara-
va a ofensiva final.

No princípio de 1945 os
avareenses participaram da
conquista de Monte Caste-
lo, Castelnuovo e Montese,
mas em 2 de maio as hosti-
lidades cessaram em terras
italianas, em virtude da ca-
pitulação do último corpo de
exército alemão.

Há exatos 66 anos a
guerra chegou ao fim na
Europa. Na volta ao Bra-
sil, os pracinhas foram re-
cepcionados com grande
entusiasmo popular. O
fato, sem dúvida, precipi-
tou a queda de Getúlio
Vargas e o fim do Estado
Novo, inaugurando uma
nova fase de redemocra-
tização na história do país.

FESTA DO EXPEDI-
CIONÁRIO – Empolga-
do com o fim do conflito
mundial, o padre Celso Fer-
reira, pároco de Avaré, re-

gistrou assim as comemo-
rações ocorridas em 1945:
“Depois de 5 anos de guer-
ra, talvez a mais tremenda
da história, no dia 8 de maio
o mundo viu cair a paz com
a rendição das forças ale-
mãs e de sua aliada, a Itá-
lia. A cidade vibrou de ale-
gria por todos os títulos de
solidariedade e ainda mais
porque nos campos de ba-
talha tinha muitos filhos seus
que voltariam então a en-
cher de paz e alegria os la-
res paternos”.

Na noite de 8 de maio,
segundo relato desse mes-
mo sacerdote, houve um
espetáculo deslumbrante:
“O que se via à frente da
Matriz, onde se armou ar-
tístico altar diante do qual
se cantou solene ‘Te
Deum’ em ação de graças
uma incalculável multidão

se comprimia na praça”.
Depois, no Largo São
João, houve entusiástico
‘meeting’ com inflamadas
orações patrióticas.

Com a volta dos sol-
dados houve a Festa do
Expedicionário em 14 de
novembro. Nesse festi-
vo dia foi celebrada mis-
sa campal pelo padre
Salústio Rodrigues Ma-
chado na qual compare-
ceram estudantes, auto-
ridades e todos os expe-
dicionários. Em seguida,
inaugurou-se um monu-
mento no Largo São
João em homenagem
póstuma ao soldado Sér-
gio Bernardino. Houve
também ali a bênção do
avião que trazia o mes-
mo nome do único pra-
cinha avareense morto
em combate.
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O humilde herói de Montese
Filho único, Sérgio

Bernardino morava
com a mãe viúva num
modesto bangalô perto
da Santa Casa na rua
que hoje leva o seu
nome. Alfabetizado e
sem nenhum preparo
militar, ele foi inscrito
na FEB sob número
1G-307.210.

Integrante da 6°
Regimento de Infanta-
ria Expedicionária, ele
avançou pelas colinas
da região de Montese,
vizinhas das províncias
de Modena e Bolonha,
área cheia de rios com
rica vegetação, bos-
ques e castanhais anti-
gos que rodeiam os po-
voados medievais.

A meta da missão
era desalojar os alemães
escondidos em casama-
tas e trincheiras. Sérgio
Bernardino, entretanto,

foi atingido mortalmente
pela artilharia inimiga no
cair da tarde, quando os
nazistas desencadearam
um forte bombardeiro de
artilharia com cerca de
2.800 tiros.

O militar avareense
tombou durante a primei-
ra grande vitória obtida
exclusivamente pelos
brasileiros na Itália, po-
rém a mais sangrenta: a
conquista de Montese.
Essa batalha marcou o
início da chamada “Ofen-
siva da Primavera” que
contribuiu para o comple-
to desmantelamento do
dispositivo alemão e o fim
da 2ª Guerra menos de
um mês mais tarde.

Agraciado postuma-
mente com as Medalhas
de Campanha, Sangue
do Brasil e Cruz de Com-
bate de 2ª Classe, Sérgio
Bernardino teve o seu

corpo sepultado no Cemi-
tério de Pistoia, na Itália,
junto de outros soldados

brasileiros.
Em 1960, os despojos

do expedicionário avare-

ense foram trasladados
para o Rio de Janeiro. Em
meados dessa mesma
década, a pedido de sua
mãe, suas cinzas foram
trazidas para Avaré e inu-

Sérgio Bernardino, avareense morto na Itália

madas em pequena
urna no monumento
ao Pracinha, no Largo
São João, pelas mãos
da poeta Anita Ferrei-
ra De Maria.

Tropa da FEB entra vitoriosa em Montese

Reverência aos silenciosos veteranos

Dos 33 alistados
em Avaré para as ba-
talhas em solo italia-
no, três sobrevivem.
Porém nada dizem
sobre o conflito que
lhes marcou toda a
existência de manei-
ra traumática.  São
eles: Edmundo Tren-
ch Sobrinho, Nicola
Cortez Neto e Pedro
Mariano da Silva.

Depois da guerra,
ainda que inicialmente
reconhec idos ,  cada
qual seguiu a própria
vida e o seu testemu-
nho de amor à liberda-
de caiu no esqueci-
mento das últimas ge-
rações.

Em comum, os três
certamente conservam
na memória do cora-
ção seqüelas dolorosas

da  exper iênc ia  no
front. Preferem o si-
lêncio a recordações
tristes de mortos e fe-
ridos.

Contudo,  a fora  a
coragem e a disposi-
ção de defender a pá-

tria, “i soldati brasilia-
ni” (os soldados brasi-
leiros) deixaram em
terras italianas lições
de respeito e solidari-
edade para com tantos
semelhantes.

Da guerra, portan-

to, o Brasil, através de
seus  combaten tes
(ainda que flagrados
em imagens fotográfi-
cas “barbudos, sujos e
fa t igados”) ,  guarda
apenas  l embranças
por ter percorrido, sem

arrogância,  o lado
certo da história.

Mérito, enfim, de
cada pracinha que
soube  mante r,  na
cordialidade, o seu
traço cultural distin-
tivo.

Italianos acolhem os brasileiros no fim da guerra

Edmundo Trench Pedro Mariano da Silva Nicola Cortez Neto




