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Nome de Avaré brilha na Astronomia

Ano Internacional
da Astronomia, 2009
lembra os 400 anos das
primeiras observações
telescópicas do céu fei-
tas por Galileu Galilei.
Nesta celebração global
um nome precisa e me-
rece reluzir em Avaré: o
do cientista Aristóteles
Orsini (1910-1998).

Este médico e físico ava-
reense, ainda desconhe-
cido em sua terra, é uma
celebridade em São
Paulo por ter criado o
Planetário do Ibirapue-
ra, que hoje leva o seu
nome. Saiba mais sobre
o assunto na crônica do
pesquisador Gesiel Júni-
or.

Tombado o prédio do antigo Cine Santa Cruz
Reconhecido como

bem cultural a ser preser-
vado, o prédio onde fun-
cionou o Cine Santa Cruz
foi tombado pelo patri-
mônio histórico munici-
pal.

Situado no centro da
cidade, na Rua Mara-
nhão, 1492, o antigo ci-
nema foi palco de espe-
táculos memoráveis,
como um concerto do
maestro Villa-Lobos em
1931. Por mais de 60
anos o lugar encantou
seguidas gerações como
sala de projeção da cha-
mada sétima arte.

Acolhendo resolução
emitida pelo Conselho
Municipal de Bens Cul-
turais (Condeben), o Exe-
cutivo  assinou o Decre-
to nº 2.219 que declara o
imóvel como bem a ser

preservado por via de

tombamento histórico, o

que impede a sua desca-

racterização arquitetôni-

ca.

Desde o último dia

30, o antigo cinema, ago-

ra locado pela Prefeitu-

ra, funciona como “Pa-

lácio das Artes”. Nele

está instalada a sede ad-

ministrativa da Secreta-

ria Municipal de Cultura.

  “Tombamos o Cine

Santa Cruz pela sua im-

portância histórica e cul-

tural. O objetivo é pre-

servar o prédio para a

posteridade”, declarou o

presidente do Condeben,

arquiteto Fernando José

Custódio.

L A Z E R :

Potro do Futuro
é atração em

Avaré

PÁGINA 09

C U L T U R A :

Veja o resultado da FAMPOP 2009
PÁGINA 09

E S P E C I A L :

Nessa edição o Se-
manário Oficial preparou
duas páginas para home-
nagear as crianças de
Avaré. Nosso desejo é
que todas tenham uma PÁGINAS 12 e 13

vida digna, um lar e uma
família para desenvolver
suas potencialidades e
talentos.
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 081/09 – PROCESSO Nº. 570/09
Objeto: Aquisição de tonners para máquinas copiadoras da Se-
cretaria Municipal de Educação.
Data de Encerramento: 26 de outubro de 2009, das 13:30 às
14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 26 de outubro de 2.009, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 07 de outubro de 2009 – Érica Marin Henri-
que – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 122/09 – PROCESSO Nº. 571/09
Objeto: Aquisição de computadores para Secretaria Municipal
de Educação.
Recebimento das Propostas: 27 de outubro de 2009, das 09:00
às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 27 de outubro de 2009, das
10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 27 de outubro de 2.009, às 14:00 horas, atra-
vés do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 07 de outubro de 2009 – Érica Marin Henri-
que – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 123/09 – PROCESSO Nº. 572/09
Objeto: Aquisição de equipamentos de cozinha para CEI Profª
Jandira Pereira.
Recebimento das Propostas: 28 de outubro de 2009, das 09:00
às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 28 de outubro de 2009, das
10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 28 de outubro de 2.009, às 14:00 horas, atra-
vés do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 07 de outubro de 2009 – Érica Marin Henri-
que – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 127/09 – PROCESSO Nº. 588/09
Objeto: Aquisição de aventais descartáveis com manga longa,
punho e elástico para o CEO.
Recebimento das Propostas: 22 de outubro de 2009, das 09:00
às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 22 de outubro de 2009, das
10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 22 de outubro de 2.009, às 16:00 horas, atra-
vés do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 07 de outubro de 2009 – Érica Marin Henri-
que – Pregoeira.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/09 – PROCESSO Nº 393/09
Considerando a determinação de correção efetuada pelo TC-
001160-002-09,
A Senhora ÉRICA MARIN HENRIQUE, Presidente da Comissão
Permanente para Julgamento de Licitações, no uso de suas
atribuições legais, DETERMINA a rerratificação do Edital epígra-
fado, nos termos, a serem conferidos através do site
www.avare.sp.gov.br.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 08 de outubro de
2.009. Erica Marin Henrique – Presidente da Comissão P.P.J.de
Licitações.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 014/09 – PROCESSO Nº 490/09
Considerando a decretação de suspensão do certame pelo Tri-
bunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme TC-001659/
009/09.
A Senhora ÉRICA MARIN HENRIQUE, Presidente da Comissão
Permanente para Julgamento de Licitações, no uso de suas
atribuições legais, DETERMINA a suspensão do certame, “sine
die”, até ulterior pronunciamento daquela corte.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 02 de outubro de
2.009. Erica Marin Henrique – Presidente da Comissão P.P.J.de
Licitações.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA as Empresas GS COMERCIAL DE ALIMENTOS
DO BRASIL LTDA,Lote 1 e ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDO-
RA LTDA, Lote 2, objetivando a aquisição de carnes e ovos para
a Secretaria Educação, relativa ao Pregão Presencial nº. 075/09
– Processo nº. 507/09 - Homologado em: 06/10/2009.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a empresa PEFIL COMERCIAL LTDA, objetivan-
do a aquisição de peças para reforma mecânica de 02 patrol
motoniveladora, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 072/09 – Pro-
cesso nº. 412/09 - Homologado em: 01/10/2009.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a empresa JOÃO LEANDRO TERRA BIAGI ME,
objetivando a aquisição de materiais para varrição pública, rela-
tiva ao Pregão Eletrônico nº. 079/09 – Processo nº. 426/09 -
Homologado em: 05/10/2009.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a empresa GBG PNEUS LTDA, objetivando a
aquisição de pneus para a Secretaria Municipal de Planejamento
e Obras, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 101/09 – Processo nº.
496/09 - Homologado em: 02/10/2009.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a empresa UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS LTDA, objetivando a aquisição de equipamentos para
a CEI Geraldo Benedeti, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 113/09
– Processo nº. 540/09 - Homologado em: 02/10/2009.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA as empresas BIMED COMÉRCIO DE MATERIAIS
MÉDICO, ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR LTDA ME e A.P. TOR-
TELLI COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA,
objetivando a aquisição de materiais descartáveis para os PASs
(lote 2) e luvas de procedimento para a Saúde Bucal (lote 03),
relativa ao Pregão Eletrônico nº. 114/09 – Processo nº. 542/09 -
Homologado em: 07/10/2009.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA as empresa OFFICER MÓVEIS E ELETRÔNICOS
LTDA, objetivando a aquisição de equipamentos de informática
para a Secretaria Municipal de Gabinete e Departamento de Lici-
tações, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 118/09 – Processo nº.
546/09 - Homologado em: 01/10/2009.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 211/09–Processo nº. 564/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa RONDÃO &
VIEIRA LTDA ME, com valor global de R$ 270,00 (duzentos e
setenta reais), objetivando a contratação de empresa para pres-
tação de serviços de sonorização (carro de som) para divulga-
ção da Campanha de Vacinação contra Poliomielite, com fulcro
no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 17 de setembro de 2009 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 214/09–Processo nº. 577/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação o Sr NILSON ALÃO FA-
BRI GUAZELLI, com valor mensal de R$ 2.800,00 (dois mil e
oitocentos reais), objetivando a locação de imóvel localizado na
Rua São Paulo nº 1.559, para instalação da Secretaria Municipal
da Saúde, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 24 de setembro de 2009
– Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 216/09–Processo nº. 580/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Sra. RENATA MARIA
MALTA CAMPOS NOVAES, com valor mensal de R$ 1.000,00

(hum mil reais), objetivando a locação de imóvel localizado na
Fazenda Maria Carolina entre os Bairros Paraíso e Herdeiros de
Venerando Luz para instalação do depósito de resíduos Sóli-
dos, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 29 de setembro de 2009 – Rogé-
lio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.
Dispensa nº. 217/09–Processo nº. 581/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa A.L.R ALVES
EPP, com valor global de R$ 946,16 (novecentos e quarenta e
seis reais e dezesseis centavos), objetivando a aquisição de
medicamentos do mandado de segurança nº960/09,nº2261/09,
com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 29 de setembro de 2009 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 218/09–Processo nº. 582/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa DROGARIA
AVARÉ LTDA ME, com valor global de R$ 1.906,50 (hum mil,
novecentos e seis reais e cinqüenta centavos), objetivando a
aquisição de medicamentos do mandado de segurança nº1279/
09, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 29 de setembro de 2009 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 219/09–Processo nº. 585/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa GRÁFICA E
PAPELARIA RIO NOVO LTDA, com valor global de R$ 240,00
(duzentos e quarenta reais), objetivando a aquisição de material
de papelaria para a Secretaria Municipal da Fazenda, com fulcro
no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 30 de setembro de 2009 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 220/09–Processo nº. 586/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa DROGARIA
AVARÉ LTDA, com valor global de R$ 984,00 (novecentos e
oitenta e quatro reais), objetivando a aquisição de medicamen-
tos do mandado de segurança nº4828/08, com fulcro no artigo
24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 01 de outubro de 2009 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefei-
to Municipal.

Dispensa nº. 221/09–Processo nº.587/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa LUIZ A. DOS
SANTOS DROGARIA EPP, com valor global de R$ 297,30 (du-
zentos e noventa e sete reais e trinta centavos), objetivando a
aquisição de medicamentos do mandado de segurança nº1279/
09, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 02 de outubro de 2009 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 222/09–Processo nº.589/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa CARLOS
AUGUSTO PIRES NOVAIS AVARÉ ME, com valor global de R$
6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), objetivando a aquisição
de 300(trezentas) caixas de mudas de impatiens Balsamina co-
loridos e 300(trezentas) caixas de mudas de sálvia Vermelha,
caixa com 15(quinze) mudas cada, com fulcro no artigo 24 da
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
02 de outubro de 2009 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Muni-
cipal.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA nº.
087/07 – Processo nº. 316/07, que faz entre si a Prefeitura da
Estância Turística de Avaré e a Empresa PEDRA & PEDRA FO-
GAÇA ALARMES LTDA ME, objetivando a contratação de empre-
sa para instalação e monitoramento de alarmes 24 horas para a
Secretaria Municipal de Turismo, com prorrogação até 26 de
setembro de 2010 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade INEXIGIBILIDADE
nº. 021/08 – Processo nº. 481/08, que faz entre si a Prefeitura
da Estância Turística de Avaré e a Empresa PRÓ VIDA AVARÉ
CLINICA MÉDICA LTDA, objetivando a contratação de empresa
médica para realização de exames de broncoscopia Flexível e
Espirometria, com prorrogação até 01 de outubro de 2010 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONVITE nº. 031/
08 – Processo nº. 087/08, que faz entre si a Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré e a Empresa C.E ALVES SERVIÇOS DE
PORTARIA LTDA, objetivando a contratação de empresa para
prestação de serviços para controle de Portaria , Monitoramento
junto ao Pronto Socorro Municipal, com prorrogação até 04 de
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março de 2010 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade Concorrência
Pública nº003/07 – Processo nº. 087/07, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a Empresa GRÁFICA
E EDITORA ANGLO LTDA, objetivando a contratação de empre-
sa para fornecimento de material pedagógico, com prorrogação
até 24 de janeiro de 2010 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito
Municipal.

TERMO DE SUPRESSÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/07-PROCESSO 150/07, fica supri-
mido valor do respectivo contrato ganho pela empresa MENE-
ZES TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA, no valor total de
R$ 32.824,26 (trinta e dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais),
o que corresponde 13,82% (treze vírgula oitenta e dois por
cento) do total do contrato, o que objetiva a contratação de
empresa para prestação de serviços técnicos de engenharia
consultiva- Assinatura do Termo de Supressão: 08/09/09.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE nº. 008/09 – Processo nº. 222/09 fica aditado o
valor de R$ 35.100,00 (trinta e cinco mil e cem reais), para a
empresa OSASTUR OSASCO TURISMO LTDA, o que corres-
ponde a aproximadamente 25%(vinte e cinco por cento)  do
valor total adjudicado no processo licitatório em questão objeti-
vando a aquisição de vales transportes escolares .- Assinatura
do Termo Aditivo em: 18 de setembro de 2009.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº.
108/09 – Processo nº. 516/09, objetivando a aquisição de mate-
riais para a Policia Montada ,conforme preceitua o “caput” do
artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 06/
10/09 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº.
115/09 – Processo nº. 543/09, objetivando a aquisição de apa-
relhos de ar condicionado para o Pronto Socorro Municipal, con-
forme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas
alterações. - Revogada em: 05/10/09 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

LEGISLATIVO

INDICAÇÕES – SESSÃO 05-10-09

JÚLIO CÉSAR THEODORO – VICE-PRESIDENTE
· Para que através do setor competente providencie reparos
elétricos e hidráulicos no quiosque da Praça do Milênio no Bairro
Jardim Vera Cruz, pois atualmente o referido quiosque encon-
tra-se sem condições de uso, sendo esta uma reivindicação
dos moradores da Associação Amigos do Bairro.
· Para que através do setor competente providencie reparos no
campo de bocha do Bairro Jardim Vera Cruz, bem como a cons-
trução de área coberta e campo de malha, conforme solicitação
da Associação Grêmio Recreativo do Bairro.
· Para que através do setor competente providencie reparos na
Rua Roldão Eufrásio Leal, pois o asfalto segundo moradores, se
encontra com diversos buracos.

GERMINAL PÉGOLI JUNIOR – 1º SECRETÁRIO
· Para que através do setor competente, providencie troca de
diversas lâmpadas queimadas no Residencial Paraíso.
· Para que através da Secretaria de Turismo e com parceria a
Duck Energy, estude a possibilidade de estar implantando um
aquário no Camping (Represa), assim construindo mais um pon-
to turístico para nossa cidade.
· Para que através do setor competente, cubra com manta asfál-
tica trechos que estão constantemente danificados pela água
da chuva.
· Para que através do setor competente, tome as devidas provi-
dencias no sentido de realizar reparos necessários (tapar bura-
co) na Rua: Luiz José Alves em frente ao nº141, Prq. Residenci-
al Gilberto Filgueiras.

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
· Para que através do setor competente providencie o recapea-
mento asfáltico da Rua Santos Rodrigues Alves, Bairro Brabân-
cia – próximo ao Hospital Geral- que se encontra em estado
lastimável.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI

· Para que através do setor competente, providencie melhorias
na sinalização entre as Ruas Carmen Dias Faria com Geraldo
José Silvestre, visto que os motoristas trafegam em alta veloci-
dade não respeitando a preferencial, provocando riscos de aci-
dentes além de colocar em risco a segurança dos pedestres
que transitam pelo local, sendo esta, uma reivindicação dos
moradores.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
· Para que cobre de seus subordinados (secretários e funcioná-
rios) o cumprimento do prazo de 15 dias (estabelecido pelo
próprio Prefeito) para o envio das respostas aos requerimentos
formulados pelos vereadores de Avaré.

RODIVALDO RIPOLI
· Para que através do setor competente, providencie em caráter
de urgência/urgentíssima estudo técnico de acúmulo de água
em relação à frente da Escola Licínia Guazelli localizada na Ave-
nida Major Rangel mais precisamente em frente ao Clube da
Ferroviária, pois segundo várias reclamações o local em dias
chuvosos rapidamente é ilhado fazendo com que a água trans-
borde ao interior da Escola onde professores, alunos e até mes-
mo os pais são obrigados a sofrerem grandes transtornos fi-
cando seriamente indignados com a situação do local.
· Para que através do setor competente, providencie com urgên-
cia através da operação “tapa buraco” uma vistoria na Rua
Paulo Contrucci Leal, atrás da Escola Orlando Cortez no Bairro
Vila Operária, pois no local existe um enorme buraco sem ne-
nhuma sinalização causando grande risco de acidentes, e con-
seqüentemente grande transtorno aos moradores e motoristas
que por ali trafegam.
· Para que através do setor competente, providencie um Plebis-
cito (Consulta Direta ao Povo sobre Questão de Notória impor-
tância Política) sobre a atuação do Secretário de Administração
da Estância Turística de Avaré, Sr. João Batista Leme, pois se-
gundo várias reclamações dos próprios funcionários públicos
da cidade o clima do Centro Administrativo e da Garagem Muni-
cipal é de terror onde o secretário está sendo chamado de
perseguidor político. Com a realização de um Plebiscito o Sr
Prefeito Municipal poderá ouvir cerca de 3(três) mil funcionários
públicos em relação ao Secretário de Administração e assim
tomar as devidas providências através da transparência e da
verdade dos fatos como é esse Governo Atual.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
· Para que, através da Secretaria Municipal de Planejamento e
Obras efetue a limpeza do córrego da Biquinha, situado ao lado
do Bairro São Judas II, visto que, nos dias quentes principalmen-
te o mau cheiro é insuportável, acarretando o surgimento de
baratas, ratos e demais insetos.
· Para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de realizar a cobertura da piscina municipal localizada ao lado
do Ginásio de Esportes Kim Negrão, visto que nos dias de frio
fica impossibilitada a sua utilização.
· Para que através do setor competente providencie urgente-
mente a correção do leito carroçável da Estrada dos Rocha.
· Para que através do setor competente providencie a limpeza e
a urbanização da Praça Geraldo Quartucci, localizada no Bairro
Vila Operária.
· Para que através do setor competente providencie urgente-
mente a recuperação do asfalto na Rua Paulo Contrucci Leal,
atrás da Escola Orlando Cortez no Bairro Vila Operária.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
· Para que através do setor competente, providencie a troca de
lâmpadas em postes localizados no trecho final da rua Amad
Massud – (Bairro Alto da Colina II).
· Para que através do setor competente, providencie a troca de
lâmpada em poste localizado à rua Abílio Garcia esquina com a
rua Iaras (Bairro Jd. Primavera).

REQUERIMENTOS – SESSÃO 05-10-09

ROBERTO ARAUJO – PRESIDENTE
· Sejam oficiados todos os Professores/Educadores da CEI “MA-
RIA ISABEL DOMINGUES LEAL”, “VOTOS DE APLAUSOS E PA-
RABENIZAÇÕES”, pela passagem do dia do Professor. Impor-
tante salientar que “O Dia do Professor no Brasil” é comemorado
no dia 15 de outubro. A origem desta data tão singela iniciou-se
através de um decreto imperial, baixado no dia 15 de outubro de
1.827 por D. Pedro I, que criou o Ensino Elementar no Brasil.
· Sejam oficiados todos os Professores da E.E. “MARIA IZABEL
CRUZ PIMENTEL”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”,
pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados a todos os Professores da EMEB “LICINIA DE

OLIVEIRA GUAZZELLI”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENI-
ZAÇÕES”, pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da EMEB “PROFESSO-
RA EVANI ELAINE BATTOCHIO CASOLATO”, “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES”, pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da EMEB “PROFESSO-
RA ELIZABETH JESUS FREITAS”, “VOTOS DE APLAUSOS E PA-
RABENIZAÇÕES”, pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da EMEB “PROFESSO-
RA ALZIRA PAVÃO”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZA-
ÇÕES”, pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da EMEB “PROFESSOR
CLARINDO MACEDO”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZA-
ÇÕES”, pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da E.E. “PROFESSOR
CELSO FERREIRA DA SILVA”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARA-
BENIZAÇÕES”, pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da Escola “PINTANDO O
SETE”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”, pela pas-
sagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da E.E. “PAULO ARAU-
JO NOVAES”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”,
pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da E.E. “PADRE EMILIO
IMMOS”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”, pela
passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados a todos os Professores da EMEB “NORMA
LÍLIAN PEREIRA”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”,
pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da EMEB “PROF. ZAINY
ZEQUI DE OLIVEIRA”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZA-
ÇÕES”, pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da EMEB “PROFº ULIS-
SES SILVESTRE”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZA-
ÇÕES”, pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da EMEB “SULEIDE DO
AMARAL BUENO”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZA-
ÇÕES”, pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da EMEB “SALIM ANTO-
NIO CURIATI”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”,
pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores do COLÉGIO UNIVERSI-
TÁRIO DE AVARÉ, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZA-
ÇÕES”, pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores do COLÉGIO UNIVERSI-
TÁRIO DE AVARÉ, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZA-
ÇÕES”, pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores do COLÉGIO RUDOLF
LANZ, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”, pela pas-
sagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores do COLÉGIO PITÁGO-
RAS, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”, pela pas-
sagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da EMEB “MOACYR
CORREIA PARISE”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZA-
ÇÕES”, pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores do COLÉGIO DIMEN-
SÃO, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”, pela pas-
sagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da EMEB “DONA ANNA
NOVAES DE CARVALHO”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABE-
NIZAÇÕES”, pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da E.E. “CORONEL JOÃO
CRUZ”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”, pela
passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da EE “CONJUNTO HA-
BITACIONAL DUILIO GAMBINI”, “VOTOS DE APLAUSOS E PA-
RABENIZAÇÕES”, pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da E.E. “DONA BENÊ DE
ANDRADE”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”, pela
passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da Escola “ARCO IRIS”,
“VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”, pela passagem
do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores/Educadores da CEI “DONA
ANA SOARES DE OLIVEIRA”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARA-
BENIZAÇÕES”, pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da F.R.E.A./F.I.R.A. -
FUNDAÇÃO REGIONAL E EDUCACIONAL DE AVARÉ / FACUL-
DADES INTEGRADAS REGIONAIS DE AVARÉ,      “VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”, pela passagem do dia do
Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da EMEB “VICTOR LAM-
PARELLI”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”, pela
passagem do dia do Professor.
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· Sejam oficiados todos os Professores da EMEB “ORLANDO
CORTÊS”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”, pela
passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da E.E. “COTA LEONEL”,
“VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”, pela passagem
do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da EMEB “JOSÉ REBOU-
ÇAS DE CARVALHO”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZA-
ÇÕES”, pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da E.E. “JOÃO TEIXEIRA
DE ARAUJO”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”,
pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da EMEB “FAUSTO RO-
DRIGUES”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”, pela
passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da Escola “CURUMBIM”,
“VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”, pela passagem
do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da Escola “CHAUI”, “VO-
TOS DE APLAUSOS       E PARABENIZAÇÕES”, pela passagem
do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da EMEB “PROFESSO-
RA CELINA VILLELA DUARTE BRUNO”, “VOTOS DE APLAUSOS
E PARABENIZAÇÕES”, pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da Escola “CARROS-
SEL”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”, pela pas-
sagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da EMEB “PROFESSOR
CARLOS PAPA”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”,
pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da E.E. “MATILDE VIEI-
RA”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”, pela pas-
sagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da EMEB “MARIA NAZA-
RETH ABS PIMENTEL”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZA-
ÇÕES”, pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores/Educadores da CEI “DONA
CAROLINA PUZZIELLO”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENI-
ZAÇÕES”, pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores de Avaré e região, na
pessoa do Ilustre Professor CELSO ALVES FERREIRA DA SILVA
- Digníssimo Diretor de Ensino, “VOTOS DE APLAUSOS E PARA-
BENIZAÇÕES”, pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados a todos os Professores da EMEB “PROF. FLA-
VIO NASCIMENTO”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZA-
ÇÕES”, pela passagem do dia do Professor.
· Seja oficiado a todos os Professores/Educadores da CEI “ADAL-
GISA DE ALMEIDA WARD”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABE-
NIZAÇÕES”, pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores/Educadores da CEI “CRE-
CHE JANDIRA PEREIRA”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENI-
ZAÇÕES”, pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da Rede Estadual de
Ensino, especialmente aqueles que ministram na Estância Turís-
tica de Avaré, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”,
pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores do CENTRO DE ATENDI-
MENTO AO EDUCANDO “PROFESSORA MARIA JOSÉ DE ARAU-
JO”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”, pela pas-
sagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores do CENTRO DO PRO-
FESSORADO PAULISTA - Sede Regional de Avaré, “VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”, pela passagem do dia do
Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores/Educadores da CEI “JOSÉ
MARIA PORTO”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”,
pela passagem do dia do Professor.
· Seja oficiado a todos os Professores/Educadores da CEI “GE-
RALDO BENEDETE”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZA-
ÇÕES”, pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores/Educadores da CEI “DONA
BIDUNGA”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”, pela
passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da EMEB “MANECO DIO-
NISIO”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”, pela pas-
sagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores/Educadores da CEI “SÃO
BENEDITO”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”, pela
passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da CEI “DONA ANTONIA
DA SILVA DIAS”, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”,
pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da FACCAA / I.E.S.A. -
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE AVARÉ, “VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”, pela passagem do dia do

Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da EMEB “PROFESSO-
RA MARIA THERESA DE OLIVEIRA PICALHO”, “VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”, pela passagem do dia do
Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores/Educadores da CEI
“PROFª. OLGA GIRARDI DE BRITO”, “VOTOS DE APLAUSOS E
PARABENIZAÇÕES”, pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da F.S.P. - FACULDADE
SUDOESTE PAULISTA, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZA-
ÇÕES”, pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da Secretaria Municipal
de Educação da Estância Turística de Avaré, “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES”, pela passagem do dia do Professor.
· Sejam oficiados todos os Professores da Escola “NANA NENÊ”,
“VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”, pela passagem
do dia do Professor.
· Seja consignado em Ata de nossos trabalhos “VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” ao Senhor ANTONIO FERREI-
RA DA SILVA, popularmente conhecido por “TATU”, pelo suces-
so obtido na organização e realização do evento 1º GARÇOM
CROSS, ocorrido no último dia 29 de setembro, na Praça Romeu
Bretas, levando grande público ao evento e prestigiando a clas-
se dos Garçons.
· Pesar pelo falecimento da Senhora LETICIA PEREIRA DE SOU-
SA.
· Pesar pelo falecimento do Senhor PAULO CALAMITA.
· Pesar pelo falecimento da Senhora ALBERTINA DAS NEVES.
· Pesar pelo falecimento da menina MELISSA FERNANDES DE
LIMA.
· Pesar pelo falecimento do Senhor VICENTE PEREIRA.
· Pesar pelo falecimento da Senhora MARIA ELISA SOARES AR-
RUDA.
· Pesar pelo falecimento da Senhora MARIA LARA.
· Pesar pelo falecimento da Senhora JOSEPHA DE SOUZA BAR-
RETO FERRARI.
· Pesar pelo falecimento do Senhor VITOR AUGUSTO FIDENCIO.
· Pesar pelo falecimento da Senhora JOANNA MUNIZ DOS SAN-
TOS SILVA.
· Pesar pelo falecimento da Senhora BEATRIZ MARTA DA CON-
CEIÇÃO.
· Pesar pelo falecimento do Senhor ADÃO FERREIRA LOZ.
· Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Rogélio
Barcheti Urrêa, para que os motoristas de ambulância que já
foram pré-julgados retornem ao lugar de origem e não sejam
penalizados antecipadamente.
· Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Rogélio
Barcheti Urrêa, para que interceda junto à Direção da Fundação
Regional Educacional de Avaré (FREA) no sentido de conceder
abono salarial de R$ 100,00 (cem reais) aos funcionários da
referida fundação da mesma forma que foi feita aos funcionári-
os públicos municipais.
· Votos de aplausos e parabenizações a toda Comissão Organi-
zadora da 1ª Festa do Peão de Boiadeiro da Estância Turística
de Avaré, em especial ao seu Excelentíssimo Presidente Jair
Canovas Alves Ferreira realizada no período de 10 a 20 de
setembro, e que proporcionou à população de Avaré e região
uma vasta programação variada entre rodeios, shows musi-
cais, exposições entre outras atrações que merecem todo apre-
ço e reconhecimento desta Egrégia Casa de Leis, pois o evento
deu provas de que está em pé de igualdade com festas do
gênero tradicionais no Brasil, como, por exemplo, as realizadas
nas cidades de Barreto, Americana e Jaguariúna.

JÚLIO CÉSAR THEODORO – VICE-PRESIDENTE
· Que seja oficiado ao Ilustre Deputado Estadual Sr. Antonio
Salim Curiati, para o mesmo venha interceder junto ao Excelen-
tíssimo Presidente da Republica, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, no
sentido de conseguirmos gratuitamente para a Cidade de Avaré
a seção de uso por tempo indeterminado dos barracões do
extinto IBC (Instituto Brasileiro de Café), pois há vários anos
estes barracões encontram-se sem uso, sendo que em nossa
cidade temos projeto para uso deste espaço como incubadora
de micro e pequenas empresas, o que criará milhares de empre-
gos e fomentará o desenvolvimento industrial.
· Que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Rogélio Bar-
cheti Urrêa, para que o juntamente com o setor de obras estu-
dem a possibilidade de se firmar parceria com a CERIPA no sen-
tido de levar rede de energia elétrica até a Quadra C do Bairro
Estribo, visando assim atender os moradores daquela região,
sendo uma delas a Sra. Floriza Berna Machado, que com muito
custo adquiriu seu terreno, só que para levar energia até sua
futura residência terá de pagar por 93metros extensão de rede,
ou seja, quase rede de sua rua.
· Que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Rogélio Bar-

cheti Urrêa, para que o mesmo estude a possibilidade de se criar
Projeto de Lei para mudança do nome da atual Praça do Milênio,
para Praça João Francisco da Silva “João Pitoco”, pessoa muito
bem quista em nossa cidade, falecida no ano de 1998, sendo
esta uma solicitação da Associação do Grêmio Recreativo do
Bairro Jardim Vera Cruz.
· Que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Rogélio Bar-
cheti Urrêa, para que em caráter de urgência juntamente com a
Secretaria do Meio Ambiente tomem providencias para regulari-
zação de uma área para ser destinada ao depósito de resíduos
sólidos, que são recolhidos diariamente por empresas de ca-
çamba de nosso município e que atualmente não tem um local
apropriado para destinação de tais resíduos, que são restos de
construção civil, pavimentação, jardinagem e outros, conforme
Lei Municipal 176/97 artigo 4, itens IV e V. A falta de um local
apropriado tem gerado sérios problemas como a destinação
clandestina de tais resíduos e o despejo em áreas de ribeirões.
· Que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Rogélio Bar-
cheti Urrêa, para que o mesmo informe a esta Casa de Leis se
existe alguma verba do DADE (Departamento de Apoio e Desen-
volvimentos das Estâncias) já liberada para projeto de desen-
volvimento da Praça do Milênio no Bairro Jardim Vera Cruz, pois
segundo moradores do Bairro, tal verba já estaria liberada, po-
rém até o momento não foram tomadas medidas para o inicio das
obras.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações aos moradores da cidade de Itapeva, que co-
memora na data de 20 de setembro, seu aniversário de 240
anos, sendo esta uma justa homenagem a este tão importante
município, que se encontra em pleno desenvolvimento.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Ricardo Regis cantor da dupla Tenores do
Brasil por seu aniversário comemorado na data de 05 de outu-
bro, sendo esta uma justa homenagem a quem tem lavado atra-
vés da musica o nome da Estância Turística de Avaré por todo o
Brasil.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Sra. Cida Lélis, Secretária do Prefeito Munici-
pal, pela passagem do Dia da Secretária, comemorado anual-
mente no dia 30 de setembro, sendo esta uma justa homenagem
a todas as secretárias que desempenham seu trabalho com
muita disciplina, organização e responsabilidade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os Vereadores da Câmara Municipal da
Cidade de Arandú, pela passagem do Dia do Vereador comemo-
rado no dia 1º de Outubro, sendo esta uma justa homenagem
aos Vereadores do Brasil que possuem um papel importantíssi-
mo no município em que atuam, sendo o elo de ligação entre a
população e Poder Legislativo, sempre buscando a solução dos
problemas da comunidade, além de cumprirem o papel de fisca-
lizadores do Poder Executivo.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os Vereadores da Câmara Municipal da
Cidade de Cerqueira César, pela passagem do Dia do Vereador
comemorado no dia 1º de Outubro.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os Vereadores da Câmara Municipal da
Cidade de Manduri, pela passagem do Dia do Vereador comemo-
rado no dia 1º de Outubro.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os Vereadores da Câmara Municipal da
Estância Turística de Águas de Santa Bárbara, pela passagem
do Dia do Vereador.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os Vereadores da Câmara Municipal da
Cidade de Iaras, pela passagem do Dia do Vereador comemora-
do no dia 1º de Outubro.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os Vereadores da Câmara Municipal da
Estância Turística de Piraju, pela passagem do Dia do Vereador
comemorado no dia 1º de Outubro.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os Vereadores da Câmara Municipal da
Cidade de Óleo, pela passagem do Dia do Vereador comemora-
do no dia 1º de Outubro.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os Vereadores da Câmara Municipal da
Cidade de Itaí, pela passagem do Dia do Vereador comemorado
no dia 1º de Outubro.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os Vereadores da Câmara Municipal da
Cidade de Taguaí, pela passagem do Dia do Vereador comemo-
rado no dia 1º de Outubro.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os Vereadores da Câmara Municipal da
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Cidade de Fartura, pela passagem do Dia do Vereador comemo-
rado no dia 1º de Outubro.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os Vereadores da Câmara Municipal da
Cidade de Taquarituba, pela passagem do Dia do Vereador co-
memorado no dia 1º de Outubro.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os Vereadores da Câmara Municipal da
Cidade de Bernardino de Campos, pela passagem do Dia do
Vereador comemorado no dia 1º de Outubro.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os Vereadores da Câmara Municipal da
Cidade de Ipaussu, pela passagem do Dia do Vereador comemo-
rado no dia 1º de Outubro.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os Vereadores da Câmara Municipal da
Cidade de Paranapanema, pela passagem do Dia do Vereador
comemorado no dia 1º de Outubro.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os Vereadores da Câmara Municipal da
Cidade de Tejupá, pela passagem do Dia do Vereador comemo-
rado no dia 1º de Outubro.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os Vereadores da Câmara Municipal da
Cidade de Sarutaiá, pela passagem do Dia do Vereador come-
morado no dia 1º de Outubro.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os Vereadores da Câmara Municipal da
Cidade de Timburi, pela passagem do Dia do Vereador comemo-
rado no dia 1º de Outubro.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os Vereadores da Câmara Municipal da
Cidade de Pratânea, pela passagem do Dia do Vereador come-
morado no dia 1º de Outubro.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os Vereadores da Câmara Municipal da
Cidade de Areiópolis, pela passagem do Dia do Vereador come-
morado no dia 1º de Outubro.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os Vereadores da Câmara Municipal da
Cidade de São Manuel, pela passagem do Dia do Vereador co-
memorado no dia 1º de Outubro.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os Vereadores da Câmara Municipal da
Cidade de Itatinga, pela passagem do Dia do Vereador comemo-
rado no dia 1º de Outubro.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os Vereadores da Câmara Municipal da
Cidade de Botucatu, pela passagem do Dia do Vereador come-
morado no dia 1º de Outubro.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os Vereadores da Câmara Municipal da
Cidade de Ourinhos, pela passagem do Dia do Vereador come-
morado no dia 1º de Outubro.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os Vereadores da Câmara Municipal da
Cidade de Lençóis Paulista, pela passagem do Dia do Vereador
comemorado no dia 1º de Outubro.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os Vereadores da Câmara Municipal da
Cidade de Bauru, pela passagem do Dia do Vereador comemo-
rado no dia 1º de Outubro.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os Vereadores da Câmara Municipal da
Cidade de Coronel Macedo, pela passagem do Dia do Vereador
comemorado no dia 1º de Outubro.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os Vereadores da Câmara Municipal da
Cidade de Itapeva, pela passagem do Dia do Vereador comemo-
rado no dia 1º de Outubro.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os Vereadores da Câmara Municipal da
Cidade de Itararé, pela passagem do Dia do Vereador comemo-
rado no dia 1º de Outubro.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os Vereadores da Câmara Municipal da
Cidade de Angatuba, pela passagem do Dia do Vereador come-
morado no dia 1º de Outubro.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os Vereadores da Câmara Municipal da
Cidade de Itapetininga, pela passagem do Dia do Vereador co-
memorado no dia 1º de Outubro.

GERMINAL PÉGOLI JUNIOR – 1º SECRETÁRIO
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, VOTOS DE

APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, a escritora avareense Cláu-
dia Sá Carvalho, que na última quinta – feira (17), ocorrido no
Teatro Municipal o lançamento do seu segundo trabalho “Lem-
branças”.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, ao Pastor Genivaldo Antônio
da Silva, da Igreja Batista em Avaré, que na eleição do Conselho
de Pastores de Avaré realizada no dia 24 de setembro na Câma-
ra Municipal Estância Turística de Avaré, foi eleito Presidente do
Conselho.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, ao Pastor Levi Pereira de
Carvalho, da Igreja Evangélica da Família, que na eleição do
Conselho de Pastores de Avaré realizada no dia 24 de setembro
na Câmara Municipal Estância Turística de Avaré, foi eleito Vice
- Presidente do Conselho.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, a Pastora Mariângela Cássia
V. Oliveira, da Igreja Comunidade Evangélica de Avaré, que na
eleição do Conselho de Pastores de Avaré realizada no dia 24
de setembro na Câmara Municipal Estância Turística de Avaré,
foi eleita 2ª Secretária do Conselho.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao Ilustre Vereador JÚLIO CESAR THEODORO
(TUCÃO), pela passagem de seu aniversário ocorrido no último
dia 23 de setembro, sendo este Vereador pessoa pública que
tem contribuído grandemente para o progresso de nossa Estân-
cia Turística.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, a Secretária do Meio Ambien-
te, Senhora Mirthes Yara de Freitas Vieira, pela realização da
“FESTA DA PRIMAVERA”, ocorrido no último domingo dia (20),
onde reuniu expressivo público no local.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, a Secretária de Turismo a
Sra. Márcia Sales Falanghe, pela realização “1º City Tour Histó-
rico Cultural” que ocorreu no último sábado (19), onde foi per-
corrido vários pontos turísticos de nossa cidade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, a Srª Cila Costa de Mello, da
Igreja Três Poderes, que na eleição do Conselho de Pastores de
Avaré realizada no dia 24 de setembro na Câmara Municipal
Estância Turística de Avaré, foi eleita 1ª Secretária do Conselho.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, a Srª Vereadora Rosângela
Paulucci P.Pereira, pela iniciativa em promover o “Seminário Ética
e Política na Sociedade Humana”, que foi realizado na Câmara
Municipal da Estância Turística no dia 1 de Outubro, que foi de
grande valia para todos participantes.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, ao Vereador Presidente des-
ta Casa de Leis Sr. Roberto Araujo, pela realização do “Seminá-
rio Ética e Política na Sociedade Humana”, que foi realizado na
Câmara Municipal da Estância Turística no dia 1 de Outubro, que
foi de grande valia para todos participantes.

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
· Solicitar providências sobre o funcionamento do Posto de In-
formações Turísticas localizado na Praça da Concha Acústica
que, segundo artigo publicado na última edição do jornal A Voz
do Vale na coluna Turismo com Café de Fernando Alonso, não
está atendendo as finalidades para o qual foi criado e não dando
o necessário respaldo para os turistas que visitam nossa cida-
de. Em anexo cópia do referido artigo.
· Solicitar ao Prefeito para que o DECON providencie, caso já não
o esteja fazendo, o projeto e a documentação necessária para
conseguir recursos do Plano Nacional de Implantação de Unida-
des Básicas de Saúde, cujo objetivo é construir unidades bási-
cas de Saúde para as equipes do Programa Saúde da Família.
Em anexo matéria jornalística detalhando os passos a serem
seguido para mais esta conquista em parceria com o Governo
Lula.
· Que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal para determinar aos
responsáveis pelo Semanário Municipal para melhorar a quali-
dade da publicação do Relatório Resumido de Execução Orça-
mentária, pois na edição de 26 de Setembro último algumas pá-
ginas estavam inelegíveis e indecifráveis.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
· Pesar pelo falecimento do Senhor PASCOALINO YUKIO TANI-
GUCHI (PASCOAL).
· Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de
profundo pesar pelo falecimento do Senhor Urbano Arca, ocor-
rido em Avaré, no dia 02 de Outubro do corrente, fato esse que
causou grande consternação perante aos familiares e amigos,

uma vez que se tratava de pessoa benquista, pertencente que
era à família aqui radicada.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à Se-
cretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, que
em parceria com a Pastoral da Pessoa Idosa e com o Conselho
Municipal do Idoso pelas ações realizadas entres os dias 29 de
Setembro a 1º de Outubro para comemorar o Dia Internacional
do Idoso, ocorrido no dia 1º de Outubro do corrente ano. O
evento foi composto por palestras, apresentações de danças,
cuidados com a saúde entre outras atividades.
· Para que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal, Rogélio Bar-
cheti Urrêa, para que estude a possibilidade juntamente com o
DADE de destinar verba para a construção de um Centro Espor-
tivo e Cultural na área da CAIC.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
· Seja oficiado à empresa responsável pelo estacionamento da
Festa do Peão de Boiadeiro de Avaré, para que informe qual a
posição da empresa com relação ao veículo da Sra. Amanda
Franco, que foi roubado durante o evento e, sabidamente, hou-
ve cobrança do estacionamento com a justificativa de existir um
seguro dos veículos que permanecessem estacionados naque-
le local.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que, através do setor com-
petente, informe a esta Casa de Leis quantos funcionários públi-
cos municipais recebem hora extra, o volume de horas recebi-
das e quanto representa este volume financeiro dentro da folha
de salários dos funcionários da prefeitura, incluindo os encar-
gos.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que, através do setor com-
petente, informe a esta Casa de Leis como está a situação do
Programa Bolsa Família em nossa cidade; solicito também que a
Prefeitura informe quantas famílias recebem este benefício em
nossa cidade e qual o valor global que é repassado pelo Gover-
no Federal.
· Sejam oficiados votos de parabenização ao Secretário Munici-
pal da Cultura, Gilson Câmara, e a todos os membros da Comis-
são Organizadora da 27ª Feira Avareense de Música Popular
(Fampop), realizada entre os dias 30 de setembro e 04 de outu-
bro do corrente ano.
· Para que verifique a possibilidade de promover a gravação do
programa Direto da Redação, da Rádio Interativa, que é veicula-
do diariamente, a partir de 8:30hs, jornal que vem ganhando
mais ouvintes a cada dia, tendo a participação séria e profissio-
nal dos jornalistas/radialistas Zena Araújo e Wilson Ogunhê, e
que esta gravação seja disponibilizada aos vereadores que por
ela se interessarem.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que, através do setor com-
petente, informe a esta Casa de Leis se existe algum estudo
para mudança de mão de direção na Rua Piauí, que tem mão
dupla, no sentido bairro-centro, até a Rua Rio Grande do Norte,
para que se torne mão dupla apenas até a Rua Acre.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que, através do setor com-
petente, informe a esta Casa de Leis se existe alguma CI (Comu-
nicação Interna) da Prefeitura, que concede a 3 funcionários do
Depto. Recursos Humanos da Prefeitura o direito de receber 50
horas extras mensais sem efetivamente fazê-las.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que, através da Comissão
Organizadora da Festa do Peão de Boiadeiro de Avaré, informe
a esta Casa de Leis se, durante as provas de montaria do Ro-
deio, foram tomadas as medidas necessárias de proteção aos
animais, tais como a colocação correta do sedém, tipo de espo-
ras, e outras.
· Seja oficiado à empresa de ônibus OSASTUR, para que infor-
me a esta Casa de Leis até quando vai estacionar seus veículos
no centro da cidade, trazendo transtornos a todos os morado-
res da região que compreende as ruas Alagoas, Mato Grosso,
Maranhão e Goiás.
· Seja oficiado à empresa ENTERPA, que presta serviços no
Aterro Sanitário de Avaré, para que permita a entrada de vere-
adores naquele local, com a finalidade de avaliar os serviços ali
prestados; esta autorização deve ser feita em documento que a
formalize.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que, através do setor com-
petente, encaminhe a esta Casa de Leis as contas da Festa do
Peão de Boiadeiro de Avaré, realizada entre os dias 10 e 20 de
setembro do corrente ano.

RODIVALDO RIPOLI
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· Que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Rogelio Bar-
chetti, para que o mesmo informe a esta Casa de Leis como está
o andamento do Projeto de Pavimentação da Avenida Cunha
Bueno no Bairro Jurumirim, pois segundo informações a mesma
teve ampla divulgação com relação ao início da obra, mas até o
momento nada foi constatado.
· Seja consignado na Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”, a Vossa Excelência Presi-
dente da República LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA e toda COMIS-
SÃO OLÍMPICA BRASILEIRA, pela belíssima conquista da Olimpí-
ada de 2016 para a cidade do Rio de Janeiro no Brasil, onde
através desse fato o nosso País será foco no Mundo Inteiro
podendo sim elevar nossa honra e com certeza destacando
nossos potenciais sócio-econômico rumo ao País de Primeiro
Mundo.
· Seja consignado na Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”, LENI IDÊ DE SOUZA OLIVEI-
RA, pelo excelente trabalho junto ao Terminal Rodoviário como
gerente realizando também um belíssimo trabalho social junto
aos mais humildes que circulam pelo terminal diariamente. Vale
ressaltar também que a mesma está passando por um momento
complicado da vida e mesmo assim é um exemplo de funcionária
pública e chefe de família.
· Seja consignado na Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”, TV AVARÉ, pelo excelente
trabalho de filmagem e reportagem, sempre presente as ses-
sões, divulgando sempre através de seu canal de TV os traba-
lhos dos Vereadores dessa Casa de Leis.
· Seja consignado na Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”, Jornal Eletrônico A BIGORNA,
pelo excelente trabalho com a notícia, sem ataques pessoais e
principalmente compromisso com a verdade, pois vem sempre
acompanhando as sessões e divulgando os trabalhos dos Ve-
readores dessa Casa de Leis.
· Seja consignado na Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO”, RÁDIO PAULISTA FM, pela
comemoração dos seus 18 anos de sucesso no ar realizado no
dia 15 de Setembro de 2009, onde a mesma se destaca através
de pesquisa realizada por essa Casa de Leis a Rádio Campeã
de audiência em todo interior de São Paulo.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que, cadastre a Prefeitura
Municipal no Programa Ônibus Escolar que vai distribuir veículos
a todas as prefeituras paulistas.
· Seja oficiado ao Governador do Estado de São Paulo Sr. José
Serra, solicitando que o Governo estadual implante em nosso
município o PROGRAMA JOVEM TEC, o qual proporcionará apren-
dizado e estágios na área de Tecnologia da Informação e Comu-
nicação (TIC) a alunos da rede pública estadual de ensino. Ob-
jetivando capacitar jovens de 16 a 21 anos na área e inserí-los
no mercado de trabalho, visto que a cidade de Avaré necessita
de melhor qualificação de nossos jovens
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, solicitando informações sobre a
possibilidade de retornar a perua como meio de transporte aos
pacientes que realizam hemodiálise em nosso município, propor-
cionando maior comodidade e conforto aos mesmos.
· Seja oficiado a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Mu-
nicipal da Agricultura, solicitando ampla divulgação direcionada
aos pequenos pecuaristas, para que possam ter acesso ao
programa de distribuição de doses de sêmen bovino sexado de
fêmea, já que foi homologada a contratação da empresa Lagoa
da Serra Ltda, visando o fornecimento das referidas doses de
sêmen, conforme publicado no Semanário Oficial, de 03 de outu-
bro do corrente ano.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, solicitando informações sobre a
possibilidade de fornecer um maior número de dentaduras aos
munícipes, uma vez que tem muitas pessoas na fila de espera
precisando deste benefício.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito  municipal
da Estância Turística de Avaré, solicitando a iluminação de um
de nossos monumentos públicos, no intuito de conscientizar a
população avareense quanto ao câncer de mama e a importân-
cia do diagnóstico precoce.
· Seja oficiado à Sabesp - Companhia de Saneamento e Abaste-
cimento do Estado São Paulo, para que esclareça porque não
foram tomadas as devidas providências com relação à contami-
nação do solo em microbacias nas imediações da Vila Operária,
Estrada dos Rochas em razão do despejo de dejetos de esgotos
de responsabilidade da referida companhia.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, através da Secretaria Municipal

do Meio Ambiente para que realize uma avaliação de eventual
contaminação do solo em microbacias nas imediações da Vila
Operária, Estrada dos Rocha em razão do despejo de dejetos de
esgotos de responsabilidade da SABESP.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
· Que seja oficiado à SABESP – Saneamento Básico do Estado
de São Paulo concessionária pública municipal de água e esgo-
to, solicitando que informe a esta Casa de Leis, o porquê dos
constantes problemas com a rede de esgoto existente no Bairro
Parque Santa Elizabeth III.
· Que sejam consignados em ata de nossos trabalhos, VOTOS
DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES à Secretária Municipal de
Saúde Sra. Marialva Araujo de Souza Biazon, pelo seu esforço
em todo esse projeto da Saúde que é tão difícil. Sabemos que a
área da Saúde é complicada e sabemos que existem coisas que
foram herdadas, como costumes e hábitos, mas que com muita
dignidade e competência vem conseguindo desenvolver um óti-
mo papel à frente da Secretaria.
· Para que solicite especificamente aos dirigentes da Santa Casa
de Misericórdia de Avaré, que informem o porquê da Santa Casa
cortar os proventos de alguns médicos em agindo em prol de si
própria. Se ela recebe proventos e é repassadora como ela
alega que é, teria ela o papel de reter e cortar proventos de
médicos ou não?

LEIS

Lei nº 1.254, de 30 de setembro de 2.009,
(Dispõe sobre a gratificação de função e adota outras providên-
cias.)

Autoria: Mesa Diretora

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - Fica a Câmara de Vereadores da Estância Turística
de Avaré autorizada a conceder aos servidores públicos do
Poder Legislativo, gratificação de função, cujo percentual pode-
rá ser de até 100% (cem por cento) da referência ocupada pelo
servidor.
Artigo 2º - A gratificação de função será sempre deferida por
evidente interesse público, plenamente justificado e por Ato do
Chefe do Poder Legislativo.
Artigo 3º - O direito a percepção de gratificação pelo exercício
de função subsistirá somente durante o período em que o servi-
dor a estiver exercendo, não ficando incorporada aos venci-
mentos com a perda da concessão.
Artigo 4º - A remuneração do servidor, assim considerada como
o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias,
permanentes ou temporárias, dentre as quais se inclui a gratifi-
cação de que trata esta Lei, não poderá ser superior ao subsídio
do Prefeito, nos termos do art. 37, XI, da Constituição Federal.
Artigo 5º - As despesas decorrentes da execução da presente
lei correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
01.02.2258.3.1.90.11.01.00.00.00.0101 e
01.01.2257.3.1.90.11.01.00.00.00.0101.
Artigo 6º - Fica revogada a Resolução nº 193 de 1999.
Artigo 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1? de janeiro de 2009.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 30 de setembro
de 2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.255, de 08 de outubro de 2.009.
(Dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei nº 1.205 de 1º de
julho 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 3º da Lei nº 1.205 de 1º de julho de 2009
passa vigorar com a seguinte redação:.

“Artigo 3º - Fica fazendo parte integrante desta Lei, a minuta do
Convênio a ser firmado entre a Prefeitura da Estância Turística
de Avaré e o Conselho de Obras Sociais de Avaré, bem como o
plano de trabalho elaborado, que terão vigência até 31 de de-
zembro de 2009, podendo ser renovado sucessivamente por
período de 01 (um) ano, mediante termo aditivo  se de interesse
de ambas as partes, com a publicação de extratos na imprensa
oficial do município de Avaré, como condição de eficácia do ato”.
Artigo 2º - O artigo 4º da Lei nº 1.205 de 1º de julho de 2009
passa vigorar com a seguinte redação:.
“Artigo 4º - As despesas decorrentes da aplicação da presen-
te lei correrão por conta de dotações orçamentárias do orça-
mento vigente e seguintes, suplementadas, se necessário”.
Artigo 3º - A Cláusula 14ª da minuta do convênio de que trata a
Lei nº 1.205 de 1º de julho de 2009, passa a vigorar com a
seguinte redação:
 “CLÁUSULA 14º – O presente convênio terá vigência até 31
de dezembro de 2009, podendo ser renovado sucessivamente
por período de 01 (um) ano, mediante termo aditivo se de inte-
resse de ambas as partes, devendo o extrato ser publicado na
imprensa oficial do município de Avaré como condição de eficá-
cia do ato”.
Artigo 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 08 de outubro de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.256, de 08 de outubro de 2.009.
(Dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei nº 1.203 de 1º de
julho 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 1º da Lei nº 1.203 de 1º de julho de 2009
passa vigorar com a seguinte redação:.
“Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Con-
vênio com o Conselho de Obras Sociais de Avaré - COSA, obje-
tivando a contratação de funcionários para atuarem na Farmá-
cia Popular”.
Artigo 2.º - O artigo 4º da Lei nº 1.203 de 1º de julho de 2009
passa a vigorar com a seguinte redação:.
“Artigo 4.º - Fica fazendo parte integrante desta Lei, a minuta
do Convênio a ser firmado entre a Prefeitura da Estância Turís-
tica de Avaré e o Conselho de Obras Sociais de Avaré, bem
como o plano de trabalho elaborado, que terão vigência até 31
de dezembro de 2009, podendo ser renovado sucessivamente
por período de 01 (um) ano, mediante termo aditivo se de inte-
resse de ambas as partes, com a publicação de extratos na
imprensa oficial do município de Avaré, como condição de eficá-
cia do ato”.
Artigo 3.º - A Cláusula 2ª da minuta do convênio de que trata a
Lei nº 1.203 de 1º de julho de 2009, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“CLÁUSULA 2ª - A PREFEITURA repassará ao COSA, mensal-
mente, até o dia 30 (trinta) do mês em que forem devidos os
recursos financeiros até o limite de R$ 120.000,00 (cento e vinte
mil reais)  destinados ao pagamento dos funcionários contrata-
dos e demais encargos a eles relativos, tais como: salários,
férias, 13º salário, FGTS, rescisão contratual, ônus decorrente
de ação trabalhista e outros, de conformidade com o cronogra-
ma de desembolso aprovado pelo CONSELHO, para contrata-
ção e consecução de funcionários para a FARMÁCIA POPU-
LAR, correspondendo à uma equipe de trabalho, além da taxa
administrativa de 3% (três por cento), que será usada para
arcar com despesa de serviços contábeis do Cosa.”
Artigo 4.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 08 de outubro de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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Lei nº 1.257, de 08 de outubro de 2.009.
 (Dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei nº 1.204 de 1º
de julho 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 1.º - O artigo 3º da Lei nº 1.204 de 1º de julho de 2009
passa vigorar com a seguinte redação:.
“Artigo 3.º - Fica fazendo parte integrante desta Lei, a minuta do
Convênio a ser firmado entre a Prefeitura da Estância Turística
de Avaré e o COSA - Conselho de Obras Sociais de Avaré, bem
como, o plano de trabalho elaborado que terá vigência até 31 de
dezembro de 2009, podendo ser renovado sucessivamente por
período de 01 (um) ano, mediante termo aditivo se de interesse
de ambas as partes, com a publicação de extratos na imprensa
oficial do município de Avaré, como condição de eficácia do ato”.
Artigo 2.º - A Cláusula 14ª da minuta do convênio de que trata a
Lei nº 1.204 de 1º de julho de 2009, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“CLÁUSULA 14 – O presente convênio terá vigência até 31 de
dezembro de 2009, podendo ser renovado sucessivamente por
período de 01 (um) ano, mediante termo aditivo se de interesse
de ambas as partes, devendo o extrato ser publicado na impren-
sa oficial do município de Avaré, como condição de eficácia do
ato”.
Artigo 3.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 08 de outubro de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.258, de 08 de outubro de 2.009.
(Autoriza o Executivo Municipal a doar área de terras para
SHOOTER’S SUPPLY COM. ART. ESP. LTDA ME, e dá outras pro-
vidências).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º:- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a
SHOOTER’S SUPPLY COM. ART. ESP. LTDA ME, CNPJ/MF
59.098.711/0001-30, com endereço na Rua Distrito Federal nº
1001, nesta cidade, a área de terra abaixo descrita, num total de
4.709,11 metros quadrados, área essa necessária para instala-
ção de uma empresa:-

Área:-  4.709,11m2;
Proprietário:- PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA

          DE AVARÉ;
Valor:- R$ 21.392,84

Descrição da Área:-
Lote G: Um lote fazendo frente para a Avenida Donguinha Mer-
cadante, na extensão de 14,44 metros mais 37,74 metros; con-
fronta-se à direita de quem da Avenida olha, com Área Verde,
medindo 90,00 metros; à esquerda com o lote F, medindo 90,00
metros; aos fundos com área remanescente, medindo 14,44
metros mais 37,74 metros, perfazendo área territorial de 4.709,11
metros quadrados, parte integrante da matricula nº 60.778 do
CRI da Comarca de Avaré.
Artigo 2º - A doação da área de terras a que se refere o artigo
anterior será destinada para fins de única e exclusivamente ser
nela construída uma unidade destinada a ampliação das ativida-
des da empresa, que deverá iniciar suas obras em 03 (três)
meses e concluí-las em 15 (quinze) meses, a fluir da data da
lavratura da escritura pública da doação.
Parágrafo Único:- Decorridos os prazos estipulados no “caput”,
sem o devido cumprimento,  poderá a Municipalidade, a qualquer
momento, promover a  reversão do bem objeto desta lei, sem
indenizações por eventuais obras ali edificadas, devendo o pre-
sente dispositivo ser transcrito na escritura pública de doação.
Artigo 3º- A escritura definitiva será outorgada ao donatário,
depois de 10 (dez) anos de ininterrupto e satisfatório funciona-
mento, comprovado pelos órgãos competentes no âmbito esta-
dual e municipal, e somente ao beneficiário desta lei.

Artigo 4º:- A área de terras acima referida não poderá ser ven-
dida, cedida ou doada, por parte da empresa  SHOOTER’S SUP-
PLY COM. ART. ESP. LTDA ME.
Artigo 5º:-  Ocorrendo a extinção da empresa SHOOTER’S SU-
PPLY COM. ART. ESP. LTDA ME., o bem retornará automatica-
mente ao patrimônio público, sem direito a indenizações por even-
tuais obras ali edificadas.
Artigo 6º:- Todas as despesas decorrentes desta Lei correrão
por conta do donatário.
Artigo 7º:- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 08 de outubro de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.259, de 08 de outubro de 2.009.
(Acrescenta parágrafo segundo no artigo 1º da Lei Municipal nº
1.000, de 23 de outubro de 2007)

Autoria: Ver. Luiz Otávio Clivatti

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 Municipal nº 1.000, de 23 de outubro
de 2007 passará a vigorar acrescido do parágrafo segundo
com a seguinte redação:
Artigo 1º - ...
Parágrafo primeiro - ...
Parágrafo segundo – O idoso poderá utilizar as vagas reserva-
das por um período máximo de 2 (duas) horas por vaga.
Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 08 de outubro de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DECRETOS

Decreto nº 2.208, de 30 de setembro de 2009.
(Dispõe sobre a reorganização do Conselho Municipal de Edu-
cação.)

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

DECRETA:
Artigo 1º - Fica reorganizado na forma abaixo, o Conselho Muni-
cipal de Educação, nos termos da Lei Municipal n.º 334, de 12 de
Setembro de 1995:-

Membros:-
Segmento: Representante de Pais de Alunos da Rede Pública
Titular: Aparecida Sonia de Assis Nishihara (reconduzida)
Suplente: Vanusa Maria Martins (reconduzida)

Segmento: Representante da Sociedade Civil
Titular: João Batista Lima
Suplente: Antonio Carlos de Oliveira

Segmento: Representante da Educação Infantil
Titular: Vilma Teresa Deolim (reconduzida)
Suplente: Amélia Maria Scucuglia

Segmento: Representante do Ensino Fundamental
Titular: Sandra Aparecida dos Santos Reis
Suplente: Dalva Maria Caricati Yamada

Segmento: Representante da Educação Especial
Titular: Maria José da Cunha

Suplente: Francisca Clarice Vart Castanho

Segmento: Representante da Educação de Jovens e Adultos
Titular: Avelino Fernando Menck
Suplente: Maria Enedina da Silva Custódio

Segmento: Representante da Secretaria Municipal de Ensino
Titular: Fatima Cristina Veiga Benini
Suplente: Silvia Maria Martins Fidalgo Bakr

Segmento: Representante dos Diretores da Rede Municipal de
Ensino
Titular: Irani Montanha Guardiola
Suplente: Leni Elisabete Andrade Rocha

Segmento: Representante da Rede Particular de Ensino
Titular: Cenise Gabriel Ferreira Salomão
Suplente: Renato Dardes Barbeiro

Segmento: Representante do Ensino Superior
Titular: Cláudio Mansur Salomão
Suplente: Ricardi de Almeida Pelegrine

Segmento: Representante do Conselho Tutelar
Titular: Heloísa Bruno Dalcim
Suplente: Alecsander Bonifácio Garcia

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção,
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 30 de setembro
de 2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 2.209, de 03 de outubro de 2.009.
(Declara Hóspede Oficial do Município o Sr. MILTON ANTONIO
CASQUEL MONTI).

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

D  E  C  R  E  T  A  :  -
Artigo 1º - Fica declarado Hóspede Oficial do Município de Ava-
ré, o Sr. Milton Antonio Casquel Monti, Deputado Federal, quando
de sua visita nesta cidade, no dia 03 de outubro de 2.009
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 03 de outubro de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 2.210, de 03 de outubro de 2.009.
(Declara Hóspede Oficial do Município o Sr. PAULO ASSIS.

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

D  E  C  R  E  T  A  :  -
Artigo 1º - Fica declarado Hóspede Oficial do Município de Ava-
ré, o Sr. PAULO ASSIS, “Homem Aventura”, quando de sua visita
nesta cidade, no dia 03 de outubro de 2.009
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 03 de outubro de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL
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C O N V Ê N I O S :

Estado construirá novos  prédios
do Fórum e do Batalhão da PM

Obras estão estimadas em R$ 15 milhões

Representantes do
Executivo receberam no
Paço Municipal na tar-
de de 8 de outubro a
procuradora do Estado,
Ana Carolina Izidorio
Davies, e o juiz Fábio
Pimenta, diretor do Fó-
rum de Avaré, para a
assinatura da transmis-
são à fazenda estadual
de imóveis para cons-
trução da nova sede do
Poder Judiciário e do
Batalhão da Polícia Mi-
litar em Avaré.

As instalações do
novo prédio do Fórum
serão totalmente infor-
matizadas, terão três
andares e uma estrutura
moderna para abrigar o
judiciário e promotoria
locais.

A transmissão das
escrituras de doação das
áreas para o Governo
do Estado torna possí-
vel o início dos proce-

dimentos licitatórios
para escolha de empre-
sas que executarão as
obras. Pela modalidade
da licitação a previsão é
de que se estenda por
até 70 dias após o lan-
çamento do edital a ser
publicado no Diário Ofi-
cial da União.

O Departamento de
Convênios da Prefeitu-
ra (Decon) acompa-
nhou os procedimentos
para garantir a celerida-
de dos atos. A doação
definitiva das terras ao
Estado viabilizou a vin-
da dos recursos.

As obras do novo
prédio do Fórum e do
Batalhão da Polícia Mi-
litar já têm orçamento
provisionado pelo Go-
verno de São Paulo e
vão gerar investimentos
da ordem de R$ 15 mi-
lhões.

BENOLI

C U L T U R A :

Músicas de São Paulo vencem a FAMPOP 2009

Recuperando o êxi-
to de anos anteriores, a
27ª Feira Avareense da
Música Popular (FAM-
POP), realizada entre os
dias 30 de setembro e 4
de outubro, prestou ho-
menagem ao composi-
tor Lenine, o patrono do
festival, que fez o show
de encerramento no Gi-
násio Kim Negrão.

A feira reuniu músi-
cos de todo o país e
atraiu bom público em
seus eventos paralelos
realizados no Largo São
João e no Teatro Muni-
cipal.

Além de Lenine, as
atrações deste ano fo-
ram Rodrigo Custódio,
Trovadores Urbanos,
Tavito, Sá e Guarabyra
e Família Caymmi.

No dia 3, houve
o Encontro de Letristas,
que este ano contou com

a participação de Car-
los Rennó, Dudu Fal-
cão, Lula Queiroga e
Bráulio Tavares. Houve
ainda a participação
com interpretação musi-
cal do instrumentista
Sérgio Bello e da can-
tora Lucila Novaes.

No dia 4, o músi-
co Juca Novaes e o pro-
dutor Costa Neto minis-
traram palestra sobre
Direitos Autorais.

Resultados

“Uma oração” (Dani
Black, de São Paulo) foi
a música campeã da
FAMPOP 2009. Em
segundo lugar ficou “Ta-
tame” (Tó Brandileoni,
Léo Biantini e Ricardo
Tetê, também de São
Paulo), e em terceiro lu-
gar “Tapa” (Paulo Padi-
lha, também da Capital).

Outros premiados:
Melhor intérprete: (Gru-
po Voz) Santa Maria
RGS - “Pelas Ruas de

Nuvens e Linhas”; Me-
lhor instrumentista: (Ca-
cau Santos) Recife –
Pernambuco; Melhor
música instrumental:
(Cacau Santos) “Des-
carrilando” - Recife –
Pernambuco; Melhor
arranjo: (Geslaney Bri-
to) “Ponto de folia” - Vi-
tória da Conquista
(BA); Melhor letra: (Pe-
dro Viáfora) “Feito
Nós” – SP; Música
mais aclamada: (Grupo
Voz) “Pelas Ruas de
Nuvens e Linhas” - San-
ta Maria-RS; e Melhor
avareense: (Adilson
Casado e Wilson Tei-
xeira) “Trem de verão”

O júri foi composto
por Pasquale Cipro
Neto, Suzana Salles,
Bráulio Tavares, Tavito,
Leroy e Jean Garfunkel.

DIVULGAÇÃO

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

Potro do Futuro é atração em Avaré
Avaré será nova-

mente sede de mais uma
atração dos criadores de
cavalo Quarto de Milha.
O 30º Potro do Futuro e
a 3ª Copa “Campeão dos
Campeões” começou na
quinta, dia 08, e termina-
rá dia 12, segunda-feira.

A programação con-
tará com a realização de
modalidades baseadas no
trabalho conformação
dos animais, bem como
a realização de leilões.

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

trativo e nas Bancas.
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Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

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

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

D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarado Ponto Facultativo nas Repartições
pertencentes à Secretaria Municipal de Educação de Avaré, os
dias 15 e 16 de outubro de 2009.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 05 de outubro de
2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 2.212, de 05 de outubro de 2009.
(Dispõe sobre declaração de Ponto Facultativo no Município de
Avaré, no dia 30 de outubro de 2009.)

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

D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarado Ponto Facultativo nas Repartições
Municipais de Avaré, o dia 30 de outubro, mantendo-se os ser-
viços essenciais de saúde e limpeza de lixo, sendo coleta e
varrição.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 05 de outubro de
2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 2.213, de 06 de outubro de 2009.
(Nomeia a Comissão Organizadora do 1º Duathon da Estância
Turística de Avaré.)

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

D e c r e t a :
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão Organi-
zadora do 1º Duathon da Estância Turística de Avaré- :-

Presidente:   APARECIDO FERNANDES JUNIOR;

Membros:-    ALEXANDRE FAUSTINO;
                       DAULUS EDUARDO SOARES PAIXÃO;
                         CLODOALDO JOSÉ RODRIGUES.

Artigo 2 º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 06 de outubro de
2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 2.214, de 08 de outubro de 2.009.
(Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal, de acordo
com Lei Complementar nº 50, de 07 de janeiro de 2005, combina-
da com a Emenda  a Lei Orgânica n.º 01, de 19 de janeiro de
1.993.)

ROGELIO BARCHETTI 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 - Para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANE-
JAMENTO E OBRAS, 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, fica NOMEADO, nos termos da
legislação acima, o Excelentíssimo Senhor APARECIDO FER-
NANDES JUNIOR, a partir desta data.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 08 de outubro de
2009.

ROGELIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 2.216, de 08 de outubro de 2.009.
(Altera a redação do artigo 1º do Decreto nº 684, de 29 de abril
de 2.004.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito Municipal de Avaré, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas por lei,

D E C R E T A : -
Artigo 1º. O Artigo 1º do Decreto nº 684, de 29 de abril de 2.004,
passa a ter a seguinte redação:-

“Artigo 1º - A via pública localizada no Bairro Jardim Paineiras,
nesta cidade, passa a ter a seguinte denominação:

Rua MAXIMINA FRANCISCA DE SOUZA – inicia-se no marco
cravado junto ao alinhamento da Avenida Donguinha Mercadan-
te, a 10,00 metros de distancia da área de Maria Acyr Mercadan-
te Puzziello, confrontando com a área remanescente; deste marco
deflete á esquerda em raio de concordância de 9,00 metros,
percorrendo uma distancia de 12,73 metros, na mesma confron-
tação anterior até o marco cravado; deste marco segue em
frente, percorrendo uma distancia de 62,60 metros, na mesma
confrontação anterior, até o marco cravado; deste marco defle-
te á esquerda em curva de raio 9,00 metros percorrendo uma
distancia 5,22 metros, na mesma confrontação anterior, até marco
cravado; deste marco deflete á direita em curva de raio 9,00
metros percorrendo uma distancia de 36,41 metros, na mesma
confrontação anterior até o marco cravado; deste marco deflete
á esquerda em curva de raio 9,00 metros percorrendo uma
distancia 5,22 metros, na mesma confrontação anterior, até o
marco cravado; deste marco segue em frente, percorrendo a
distancia de 62,60 metros, na mesma confrontação anterior, até
marco cravado; deste marco deflete á esquerda em raio de
concordância de 9,00 metros; percorrendo a distancia de 12,73
metros, na mesma confrontação anterior, até o marco cravado
junto ao alinhamento da Avenida Donguinha Mercadante; deste
marco deflete á direita, percorrendo a distancia de 30,00 me-
tros, confrontando com a Avenida Donguinha Mercadante até o
marco de inicio desta descrição, encerrando a área de 1.170,13
metros quadrados”

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

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DECRETO Nº.2215  de 08 de outubro de 2009.
(Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e dá outras
providências)

ROGÉLIO BARCHETI URREA, Prefeita Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas
por Lei,
Artigo 1º. Fica autorizado o Departamento de Contabilidade e
Orçamento do Município a abrir nos termos da Lei Municipal
nº1134 de 24/12/2008, o crédito no valor de
R$913.000,00(novecentos e treze mil reais), para suplementar
as seguintes dotações do orçamento vigente:-
Local       Códigos          Geral            Especificação da Despesa        Valor

Artigo 2º O Valor de que trata o artigo anterior será coberto com
recursos de anulação a que alude o inciso III, parágrafo 1º.  Do
artigo 43, da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de Março de 1.964 das
seguintes dotações orçamentárias:

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de outubro de
2009.

ROGÉLIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

Decreto n.º 2.217, de 08 de outubro de 2009.
(Autoriza Planos de Loteamento e Arruamento e dá outras pro-
vidências)

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

DECRETA:-
Artigo 1º - Ficam autorizados os planos de loteamento e arrua-
mento de uma área de terras de 5.000,00 m², denominado DES-
MEMBRAMENTO SENHOR DO BONFIM, aprovado conforme cer-
tificado GRAPROHAB Nº 0484/2009, de 21 de julho de 2009,
situado nesta cidade.

MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO DE PARCELAMENTO
DO SOLO

I – IDENTIFICAÇÃO:
NOME DO EMPREENDIMENTO: DESMEMBRAMENTO “Senhor do
Bonfim “
MUNICÍPIO: Avaré – S.P.
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PROPRIETÁRIO: Otacílio Pereira de Souza Filho
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Arq. Claudia Vieira Claro Garcia

 CREA nº: 506.155.730-7
ÁREA DA GLEBA:  3.829,87 m²  + 1.170,13 m² (sistema viário de
propriedade da prefeitura) ? TOTAL: 5.000,00 m²
ENDEREÇO DA GLEBA: R. Maximina Francisca de Souza – Jd.
Paineiras
CONFRONTANTES:

NORTE:  Maria Acyr Mercadante Puzzielo
SUL:   Av. Donguinha Mercadante
LESTE:   Maria Acyr Mercadante Puzzielo
OESTE:   Sidnei Cerqueira Melo

DISTÂNCIA DO CENTRO DA CIDADE: 3 Km

ACESSO PRINCIPAL: Av. Donguinha Mercadante

II – DESCRIÇÃO DA ÁREA DA GLEBA
Um lote situado no perímetro urbano desta cidade, na Fazenda
Paineiras, com as seguintes medidas e confrontações: inicia-se
no marco “A1” (posicionado a 290,00 metros do marco 35),
cravado no alinhamento da Avenida Donguinha Mercadante, junto
a divisa do lote nº 01, de propriedade de Sidnei Cerqueira Melo;
desse marco segue os seguintes marcos, rumos, distâncias e
confrontações: marco A1-B1, rumo 22º19’ NE – 100,00 metros,
confrontando com o lote nº 01 de propriedade de Sidnei Cer-
queira Melo; do marco B1-C, rumo 67º41’ NO – 50,00 metros,
confrontando com propriedade de Maria Acyr Mercadante Puz-
ziello; do marco C-D, rumo 22º19’ SO – 100,00 metros, confron-
tando com propriedade de Maria Acyr Mercadante Puzziello; do
marco D, cravado no alinhamento da Avenida Donguinha Merca-
dante, segue por este alinhamento no rumo 67º41’SE, percor-
rendo a distância de 10,00 metros de distância da área de Maria
Acyr Mercadante Puzziello, confrontando com a Avenida Don-
guinha Mercadante, deste marco deflete à esquerda em raio de
concordância de 9,00 metros, percorrendo uma distância de
12,73 metros, confrontando com a área a desapropriar até mar-
co cravado; deste marco segue em frente, percorrendo uma
distância de 62,60 metros, na mesma confrontação anterior, até
marco cravado; deste marco deflete à esquerda em curva de
raio 9,00 metros percorrendo uma distância 5,22 metros, na
mesma confrontação anterior, até marco cravado; deste marco
deflete à direita em curva de raio 9,00 metros percorrendo uma
distância de 36,41 metros, na mesma confrontação anterior até
marco cravado; deste marco deflete à esquerda em curva de
raio 9,00 metros percorrendo uma distância 5,22 metros, na
mesma confrontação anterior, até marco cravado; deste marco
segue em frente, percorrendo a distância de 62,60 metros, na
mesma confrontação anterior, até marco cravado; deste marco
deflete à esquerda em raio de concordância de 9,00 metros;
percorrendo a distância de 12,73 metros, na mesma confronta-
ção anterior, até marco cravado junto ao alinhamento da Aveni-
da Donguinha Mercadante; deste marco segue no rumo 67º41’
SE, percorrendo a distância de 10,00 metros, confrontando com
a Avenida Donguinha Mercadante até atingir o marco A1, marco
que serviu de início destas medidas e confrontações, encerran-
do a área de 3.829,87 metros quadrados.

III – CARACTERIZAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO:

JUSTIFICATIVA DO TIPO DE USO
Localizado em zona de baixa ocupação, com predominância de
áreas ainda sem características marcantes, optou-se por per-
mitir o uso misto, predominantemente residencial, respeitando-
se a vocação natural do sítio.

QUADRO 1 – NATUREZA DO DESMEMBRAMENTO
Lotes               Nº Áreas (m2) %
Mistos 12 3.051,38 100,00

IV – PLANO URBANÍSTICO PROPOSTO
QUADRO 2

ESPECIFICAÇÃO                                    ÁREAS (m2)                  %
1. Lotes mistos (12 unidades)               3.051,38                  61,0
2. Áreas Públicas
    2.1 Sistema Viário              1.170,13                    23,4
          Área Institucional   250,10                    5,0
         Área Verde                            499,71                  10,0
     2.4 Viela Sanitária                   28,68                     0,6
TOTAL DA GLEBA 5.000,00               100,0

V – ESPECIFICAÇÃO DOS LOTES

Frente mínima: 10,00 metros
Declividade máxima dos Lotes: 5 %
Taxa Máxima de Ocupação dos Lotes: 70 %

VI – ESPECIFICAÇÃO DA QUADRA

Menor comprimento de Quadra =  100 m
Maior  comprimento de Quadra = 100 m
Número de Quadras: 1 quadra

VII – ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO:
JUSTIFICATIVA: O sistema viário é de propriedade da Prefeitu-
ra Municipal de Avaré, integrando-se perfeitamente com o urba-
nístico proposto e com as condições de drenagem previstas
para o empreendimento.

CONCORDÂNCIA DE ALINHAMENTOS
Todos os cruzamentos concordam com raio de 9,00 metros.

QUADRO 5

VIII – INFRA – ESTRUTURA

Rede de distribuição de água potável       Executado pelo
       empreendedor e
       operado pela SABESP

Rede de coleta de esgoto       Executado pelo
       empreendedor e
       operado pela SABESP

Rede de distribuição de energia elétrica    Executado pelo
   empreendedor e  operado
   pela Cia. Paulistade Luz e
  Força- CPFL Santa Cruz

Rede de drenagem pluvial Executado pelo
Empreendedor (superficial)
e operado pela Prefeitura

Sistema de coleta e destinação de lixo          Será executado pela
Prefeitura local, por
caminhões, diariamente.

Artigo 2º - A Aprovação dos planos referidos no artigo anterior
somente se considerará em vigor depois que o proprietário fizer
doação pura e simples ao Município das áreas destinadas às
vias e logradouros públicos do aludido conjunto.
Artigo 3º - Fica revigado o Decreto nº 2.274, de 21 de agosto de
2.009.
Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 08 de outubro de
2009.

ROGÉLIO BARCHETI URREA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 2.218, de 08 de outubro de 2.009.
(Dispõe sobre a Declaração de utilidade pública para fins de
desapropriação, e dá outras providências.)

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

D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - O artigo 1º do Decreto nº 590, de 08 de outubro de
2.009, passa a ter a seguinte redação:-
Artigo 1º - .....................................................................
.................................................................................................................
Descrição das Áreas :-
“Um lote situado nesta cidade, com a seguinte descrição: inicia-
se no marco cravado junto ao alinhamento da Avenida Dongui-
nha Mercadante, a 10,00 metros de distancia da área de Maria
Acyr Mercadante Puzziello, confrontando com a área remanes-
cente; deste marco deflete á esquerda em raio de concordância
de 9,00 metros, percorrendo uma distancia de 12,73 metros, na
mesma confrontação anterior até o marco cravado; deste mar-
co segue em frente, percorrendo uma distancia de 62,60 me-
tros, na mesma confrontação anterior, até o marco cravado;
deste marco deflete á esquerda em curva de raio 9,00 metros
percorrendo uma distancia 5,22 metros, na mesma confronta-
ção anterior, até marco cravado; deste marco deflete á direita
em curva de raio 9,00 metros percorrendo uma distancia de
36,41 metros, na mesma confrontação anterior até o marco cra-
vado; deste marco deflete á esquerda em curva de raio 9,00
metros percorrendo uma distancia 5,22 metros, na mesma con-
frontação anterior, até o marco cravado; deste marco segue em
frente, percorrendo a distancia de 62,60 metros, na mesma con-
frontação anterior, até marco cravado; deste marco deflete á
esquerda em raio de concordância de 9,00 metros; percorrendo
a distancia de 12,73 metros, na mesma confrontação anterior,
até o marco cravado junto ao alinhamento da Avenida Dongui-
nha Mercadante; deste marco deflete á direita, percorrendo a
distancia de 30,00 metros, confrontando com a Avenida Dongui-
nha Mercadante até o marco de inicio desta descrição, encer-
rando a área de 1.170,13 metros quadrados

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

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº  2220, de 08 de Outubro de 2009.
(Denomina Centro de Convenções e Rodeios  as instalações
localizadas no Parque de Exposições Fernando Cruz Pimentel)

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

DECRETA:-
Artigo 1º – Fica denominado “Centro de Convenções e Rodeios”
as futuras instalações da arena localizada no Parque de Expo-
sições Fernando Cruz Pimentel.
Artigo 2º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 18 dias de junho
de 2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
Prefeito Municipal

Publicado pela Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
Secretária Administrativa

Ouvidoria Municipal:

0800-7700133
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Decreto nº 2.219, de 9 de outubro de 2009
(Dispõe sobre tombamento histórico do antigo Cine Santa Cruz,
em Avaré)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO a competência legal do Conselho Municipal de
Defesa dos Bens Culturais de Avaré para regulamentar a pre-
servação do patrimônio histórico, cultural e ambiental do Municí-
pio de Avaré e organizar e submeter bens móveis e imóveis que,
pelo seu valor cultural, mereçam a preservação por via de tom-
bamento,

D e c r e t a:
Artigo 1º - Fica tombado, nos termos da legislação vigente, para
fins de preservação, o edifício do antigo Cine Santa Cruz, atual
Palácio das Artes, situado na Rua Maranhão, 1492, Inscrição
Cadastral nº 4.020.002.00.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 9 de outubro de 2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

LEGISLATIVO

TERMO DE REALINHAMENTO CONTRATUAL

Ref.Pregão 01/2009
Processo 01/2009

Fica REALINHADO o preço do contrato de que trata o Pregão nº
01/2009, Processo nº 01/2009, com a empresa SILVEIRA & DU-
ARTE AVARÉ LTDA, nos termos do artigo 65, II, “d” da lei 8.666/
93, referente à alteração no valor unitário por litro de álcool
fornecido, passando de R$ 1,08 (um real e oito centavos), para
R$ 1,27 (um real e vinte e sete centavos), a partir de 08 de
outubro de 2009.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 08 de
outubro de 2009.

ROBERTOARAUJO
Presidente

SILVEIRA & DUARTE AVARÉ LTDA
Luciano Duarte da Silveira

INEDITORIAL

I PROCESSO SELETIVO 2010

EDITAL DE INSCRIÇÃO
A Diretora das Faculdades Integradas Regionais de Avaré, situ-
ada à Praça Prefeito Romeu Bretas, 163, Avaré – Estado de São
Paulo, torna público que estarão abertas as inscrições para o I
Processo Seletivo 2010, no período de 8 de outubro a 19 de
novembro de 2009.
O Processo Seletivo 2010 será realizado de conformidade com
as normas contidas na Lei 9394 de 20.12.96 e no Regimento
Escolar.
1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 8 de outubro a 19 de novembro
de 2009.
2. LOCAL : Secretaria das Faculdades Integradas Regionais de
Avaré ou pelo site www.fira.edu.br
3. ENDEREÇO :  Praça Prefeito Romeu Bretas, nº 163 – Avaré –
SP - Cep 18700 – 902 – Avaré – SP – Fone (0XX14) 3711 1828
E-mail: secretaria@frea.edu.br
4. HORÁRIO :    das  8h00 às 12h00
                          das 13h00 às 17h00

 das 19h00 às 22h30
5. CURSOS E VAGAS
CURSOS                          PERÍODO             VAGAS
Letras                                      Noturno                              100

Pedagogia                                 Diurno                      50
Pedagogia                                 Noturno                    120
Artes        Noturno                      50
Geografia                                 Noturno                      70
História                                              Noturno                      70
Ciências Biológicas                     Noturno                    100
Matemática                                 Noturno                    100
Física                                              Noturno                      50
Química                                 Noturno                      50
Educação Física (Licenciatura)        Noturno                    140
Educação Física (Bacharelado)       Noturno                    140

6. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO
- Ficha de inscrição
- comprovante de pagamento da taxa de inscrição
7. VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO : R$20,00 (vinte reais). Em
hipótese alguma será devolvido o valor pago na inscrição, salvo
a não realização do Processo Seletivo por parte das Faculda-
des.
8. DATA , HORÁRIO E LOCAL DAS PROVAS
Dia 22/11/2009 – 13h00
O portão do local de realização da prova será fechado às 12h45
9. MATRÍCULA
Os candidatos classificados no I Processo Seletivo, dentro do
número de vagas oferecidas, terão dos dias 25 de novembro a
8 de dezembro de 2009,  para efetivarem a matrícula, perdendo
após esse período, todos os direitos, que passarão, por ordem
e dentro do mesmo prazo, aos candidatos classificados em lista
suplementar.
Todas as convocações serão feitas através de listas afixadas
nos quadros de avisos da Fundação Regional Educacional de
Avaré e informações pelo telefone: (14) 3711.1828
Os resultados do Processo Seletivo serão válidos apenas para
o período letivo imediatamente subsequente à sua realização,
não sendo necessária a guarda da documentação dos candida-
tos por prazo superior ao do referido período letivo.
O candidato classificado e regularmente matriculado que solici-
tar cancelamento de matrícula por motivo de ingresso em outra
instituição de Ensino, devidamente comprovado, será reembol-
sado em 80% (oitenta por cento) do valor da 1ª parcela da
anuidade, devendo o requerimento de cancelamento de matrícu-
la, ser protocolizado junto à secretaria até dois dias úteis antes
do início do período letivo.
Os cursos funcionarão com um número mínimo de 25 (vinte e
cinco alunos). Um número inferior a este inviabiliza e impossibi-
lita o funcionamento do curso.
OBS: O Edital na íntegra,  encontra-se afixado no quadro de
avisos da Fundação Regional Educacional de Avaré.

Avaré, 6 de outubro de 2009

Profª Drª Luciane de Fátima Rodrigues de Souza
Diretora Pedagógica

PORTARIA Nº 16 – Prov/2009
(Dispõe sobre a criação da Comissão Permanente de Licitações
da Santa Casa de Misericórdia de Avaré e adota outras provi-
dências)

A Provedoria da Santa Casa de Misericórdia de Avaré Estado de
São Paulo, usando das atribuições Legais e Regimentais RE-
SOLVE:
RESOLVE:
Art. 1.º - Fica criada a Comissão Permanente de Licitações da
Santa Casa de Misericórdia de Avaré, cujo objetivo será rece-
ber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos
relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes.
Art. 2.º- A Comissão será composta por 3 (três) membros, esco-
lhidos entre os servidores da Santa Casa,  nomeados pelo Pro-
vedor.
Parágrafo único – No ato da nomeação o Provedor da Santa
Casa indicará o Presidente, o  Secretário e o membro da Comis-
são Permanente de licitação.
Art. 3.º -  O mandato dos membros da Comissão Permanente de
Licitação será de 01 (um) ano, facultada a recondução para o
período seguinte de apenas 01 (um) dos nomeados, cuja esco-
lha fica a critério do Provedor da Santa Casa, atendida a qualifi-
cação exigida pelo Estatuto Federal Licitatório.
Art. 4.º - Os membros da Comissão Permanente de Licitação
desempenharão suas atribuições concomitantemente com as
de seus respectivos cargos, funções e empregos.
Art. 5.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Santa Casa de Misericórdia de Avaré, 09 de outubro de 2009

CÉSAR AUGUSTO MAZZONI NEGRÃO
Provedor

PORTARIA Nº 15 – Prov/2009

Institui, no âmbito da Santa Casa de Misericórdia de Avaré a
Modalidade de Licitação denominada Pregão, e dá outras provi-
dências.
A Provedoria da Santa Casa de Misericórdia de Avaré Estado de
São Paulo, usando das atribuições Legais e Regimentais
RESOLVE:
Art. 1º - A Santa Casa de Misericórdia de Avaré poderá adotar a
licitação na modalidade de Pregão, que será regida por esta
Portaria, aplicando-se as regras da Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2.002, e subsidiariamente a Lei Federal nº.8.666, de 21 de
Junho de 1993 e Decreto Federal nº 5.504, de 05 de agosto de
2005.
Art. 2º - Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de
bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da
contratação, em que a disputa pelo fornecimento é feita por meio
de propostas e lances em sessão pública.
Parágrafo único - Poderá ser utilizado o Pregão eletrônico, na
forma que dispuser a regulamentação específica.
Art. 3º - Os contratos celebrados pela Santa Casa de Misericórdia
de Avaré, para a aquisição de bens e serviços comuns, serão
precedidos, prioritariamente, de licitação pública na modalidade
prevista nesta Portaria, que se destina a garantir, por meio de
disputa justa entre os interessados, a compra mais econômica,
segura e eficiente.
§ 1º - Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos pa-
drões de desempenho e qualidade possam ser, concisa e objetiva-
mente, definidos no objeto do Edital, em perfeita conformidade
com as especificações usuais praticadas no mercado.
§ 2º - Excetuam-se do disposto neste artigo:
I - Os serviços de elaboração de projetos de obras e de engenha-
ria;
II -As licitações para obras e serviços de engenharia;
III - Demais serviços cujas especificações não sejam usualmente
quantificáveis ou que dependem direta ou indiretamente de ava-
liação técnica
Art. 4º - A licitação na modalidade de Pregão é juridicamente
condicionada aos princípios básicos da legalidade, da impessoa-
lidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probi-
dade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo, bem assim aos princípios correlatos da
celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, com-
petitividade, justo preço, seletividade e comparação objetiva das
propostas.
Parágrafo único - As normas disciplinadoras do Pregão como
modalidade de licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não com-
prometam o interesse da Administração, a finalidade e a seguran-
ça da contratação.
Art. 5º - Todos quantos participem de licitação na modalidade de
Pregão têm direito público subjetivo à fiel observância do proce-
dimento desta Portaria, podendo qualquer interessado acompa-
nhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a
perturbar ou impedir a realização dos trabalhos.
Art. 6º - O Pregão será realizado no âmbito das Comissões Perma-
nentes para julgamento de licitações, competindo ao Provedor
da Santa Casa:
I - Determinar a abertura do procedimento licitatório;
II - Designar o pregoeiro, necessariamente escolhido entre os
membros da comissão;
III - Decidir os recursos contra atos do pregoeiro;
IV – Homologar a licitação logo após o ato de adjudicação, que
será de competência do pregoeiro;
Art. 7º - A fase preparatória do Pregão observará as seguintes
regras:
I - A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara,
vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou des-
necessárias, limitem ou frustrem a competição ou realização do
fornecimento;
II - O termo de referência elaborado pelo órgão ou entidade
interessada na licitação deverá conter todos os elementos capa-
zes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante
de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no
mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o
prazo de execução do contrato;
Art. 8º - A cada Pregão corresponderá um processo, do qual cons-
tará obrigatoriamente:
I - Solicitação da compra ou do serviço pelo setor interessado,
com definição clara do objeto e indicação do seu valor estimado
em planilhas, de forma clara, concisa e objetiva, observadas as
especificações praticadas no mercado;
II - Termo de referência quando se tratar de compra de serviços,
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devendo incluir toda descrição detalhada, metodologia, dese-
nhos e especificações e tudo quanto necessário para formação da
planilha de custos;
III - Justificativa, pelo mesmo setor da aquisição do bem ou do
serviço, desde que tal aquisição não conste do elenco de material
de reposição automática;
IV - Informação da dotação orçamentária que comprometa recur-
sos orçamentários previstos, para o exercício ou que estejam con-
templados no orçamento plurianual;
V - O cronograma físico-financeiro de desembolso, se for o caso;
VI - Minuta do futuro contrato, conforme o caso;
Art. 9º - Recebendo o processo, a Comissão Permanente de Lici-
tação elaborará edital, que, além de estabelecer os critérios de
aceitação das propostas, definirá as exigências de habilitação, as
sanções administrativas aplicáveis por inadimplemento e as cláu-
sulas do contrato, inclusive com a fixação dos prazos e das demais
condições essenciais para o fornecimento do bem ou do serviço.
Parágrafo único - O edital, ao qual será apensada minuta do
futuro contrato, quando for o caso, indicará ainda:
I - As fases do procedimento;
II - Os prazos e a forma de julgamento de impugnações e recursos;
III - O preço máximo admitido pela Administração;
IV - O critério de julgamento do certame, que será necessariamen-
te o de menor preço, observados os prazos máximos para forneci-
mento, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de de-
sempenho e de qualidade e demais condições específicas, quan-
do for o caso.
Art. 10 - A fase externa do Pregão será iniciada com a convocação
dos interessados mediante publicação de aviso no Semanário
Oficial do Município e, quando se tratar de licitação com valores
acima de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), também em jornal de
grande circulação no município, visando assegurar igualdade de
competição entre interessados do ramo pertinente ao objeto da
licitação.
§ 1º - Do aviso constarão definição precisa do objeto e a identifi-
cação do local, dia e hora em que poderá ser lida ou obtida a
íntegra do edital e o local onde será realizada a licitação;
§ 2º - O edital fixará prazo não inferior a oito dias úteis, contados
da publicação do aviso de que trata o artigo 10, para os interessa-
dos prepararem suas propostas e documentos para habilitação;
§ 3º - O prazo de validade das propostas será fixado no edital, não
inferior a 20 dias, contados da realização do certame.
Art. 11 - No dia, hora e local indicados no edital e no aviso, será
realizada sessão pública do Pregão presencial, para recebimento
das propostas e da documentação de habilitação, observando-se
os seguintes procedimentos para a classificação:
I - Aberta a sessão, os interessados entregarão ao pregoeiro docu-
mentos que os credenciem à apresentação verbal de propostas e
para a prática dos demais atos relativos ao certame;
II - O pregoeiro examinará os documentos, declarando admitidos
ao Pregão os representantes que satisfizerem as exigências do
inciso anterior;
III - Os admitidos entregarão ao pregoeiro envelopes indevassá-
veis e separados, contendo no primeiro envelope, propostas de
preços unitários e globais, quando for o caso, e, no segundo enve-
lope, documentos de habilitação;
IV - O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as
propostas de preço e à leitura, em voz alta, dos valores respecti-
vos;
V - O pregoeiro verificará a conformidade entre as propostas e o
valor estimado para a contratação, desclassificando os licitantes
que não se enquadrarem no instrumento convocatório;
VI - Em seguida, o pregoeiro declarará classificado o licitante que
houver oferecido o menor preço e, sucessivamente, os que houve-
rem cotado preços finais superiores em até 10% (dez por cento),
em relação à proposta do primeiro colocado;
VII - Quando não forem apresentadas, no mínimo, três propostas
de preços nas condições definidas no inciso anterior, o pregoeiro
classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de
três, para que seus autores participem dos lances a serem ofereci-
dos verbalmente, quaisquer que sejam os preços totais;
VIII - Concluída a fase de classificação, o pregoeiro dará início à
etapa de oferecimento verbal de lances pelos licitantes, que de-
verão ser formulados de forma sucessiva em valores distintos e
decrescentes;
IX - O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classifica-
dos, de forma seqüencial, a apresentar oralmente lances, a partir
do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em
ordem decrescente de valor;
X - A desistência do licitante em apresentar lance, quando convo-
cado pelo pregoeiro, implicará na impossibilidade de ofereci-
mento de novo lance, exceto nos casos previstos nos incisos XV e
XVI;
XI - Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro orde-
nará as propostas e examinará a aceitabilidade da primeira clas-
sificada, quanto ao objeto e ao valor, decidindo motivadamente a

respeito;
XII - Se a proposta não for aceitável, o pregoeiro examinará cada
uma das que se seguirem, em ordem crescente de preço, até
considerar que uma delas atende ao edital;
XIII - Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o
envelope contendo a documentação de habilitação do licitante
que a tiver formulado, para confirmação ou não das suas condi-
ções habilitatórias, com base no Sistema de Cadastramento Uni-
ficado de Fornecedores, ou outro sistema de cadastramento que
vier a ser adotado pela administração, desde que previsto no
edital.
XIV - Constatado o atendimento às exigências de habilitação
fixadas no edital, o licitante que houver ofertado menor preço
será declarado vencedor;
XV - Se o licitante que ofertou o menor preço não atender às
exigências de qualificação estabelecidas no edital, o pregoeiro
examinará cada uma das que se seguirem, em ordem crescente
de preço, até considerar que uma delas atende ao edital;
XVI - Não havendo lances ofertados verbalmente, bem como nas
hipóteses dos incisos V e VII deste artigo, o pregoeiro poderá
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido
preço melhor.
§ 1º - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar,
imediata e motivadamente, a intenção de recorrer, quando lhe
será concedido o prazo de três dias úteis para a apresentação das
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intima-
dos para apresentarem contra razões em igual prazo, que come-
çará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes asse-
gurada vista imediata dos autos na secretaria da própria comis-
são.
§ 2º - O não oferecimento de razões no prazo deste artigo fará
deserto o recurso;
§ 3º - O recurso será julgado pelo pregoeiro e seus assistentes, no
prazo de dois dias úteis;
§ 4º - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas
dos atos insuscetíveis de aproveitamento, devendo a decisão
mencioná-los expressamente, cabendo à autoridade designar dia,
hora e lugar para a repetição dos atos, se for o caso.
Art. 12 - Decididos os recursos ou concluído o processo sem impug-
nações, o pregoeiro designado adjudicará o objeto ao licitante
vencedor e encaminhará o processo à autoridade competente
para a homologação do procedimento.
§ 1º - Homologado o resultado, o adjudicatário será convocado
para celebrar o contrato, devendo para tanto manter as mesmas
condições de habilitação.
§ 2º - Se o vencedor do certame não apresentar situação regular
no ato da assinatura do contrato ou recusar-se a assiná-lo, será
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação e
assim, sucessivamente, sem prejuízo das sanções cabíveis.
Art. 13 - Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento
das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar do pregoeiro es-
clarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
Pregão.
Art. 14 - Para a habilitação dos licitantes será exigida exclusiva-
mente a documentação prevista na legislação federal pertinente,
relativa a:
I - Habilitação jurídica;
II - Qualificação técnica, quando for o caso;
III - Qualificação econômico-financeiro;
IV - Regularidade fiscal;
V - Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal e na lei 9.854 de 27 de outubro de 1999;
Parágrafo único - A documentação relativa aos incisos I, III, e IV
poderá ser substituída pelo Certificado de Registro Cadastral emi-
tido pela Administração, ou outro igualmente oficial que atenda
os requisitos previstos na legislação específica, desde que estabe-
lecidos no edital.
Art. 15 - O licitante que der causa ao retardamento da execução
do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execu-
ção do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fazer declara-
ção falsa ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e de
contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de
até três anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no
contrato e das demais cominações legais.
Parágrafo único - A decretação do impedimento de licitar e con-
tratar será de competência exclusiva do Provedor da Santa Casa,
em processo regular que assegure ao acusado o direito prévio da
citação e da ampla defesa com os recursos a ela inerentes.
Art. 16 - Em licitação na modalidade de Pregão é vedada à
exigência de:
I - Garantia da proposta;
II - Aquisição do edital pelos licitantes como condição de partici-
pação no certame;
III - Pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a
fornecimento do edital, quando for o caso, que não serão superi-
ores ao custo de sua reprodução gráfica e aos custos de utilização

de recursos de tecnologia da informática, se houver.
Art. 17 - Quando permitida a participação de empresas estrangei-
ras na licitação ou de empresas reunidas em consórcio, aplicar-se-
ão ao Pregão as normas correspondentes da Lei nº 8.666/93 e
legislação complementar.
Art. 18 - Os atos essenciais do Pregão, inclusive os decorrentes de
meios eletrônicos, serão documentados ou juntados no respectivo
processo, cada qual oportunamente, compreendendo, sem preju-
ízo dos outros, o seguinte:
I - Justificativa da contratação;
II - Termo de referência, contendo descrição detalhada do objeto,
orçamento estimativo de custos e cronograma físico - financeiro
de desembolso, se for o caso.
III - Planilhas de custos;
IV - Informação da dotação orçamentária prevista para o exercí-
cio;
V - Autorização de abertura do procedimento licitatório da licita-
ção, pelo Provedor da Santa Casa;
VI - Designação do pregoeiro;
VII - Parecer jurídico sobre o edital e a minuta do contrato, no
âmbito da comissão, quando for o caso;
VIII - Edital e respectivos anexos, quando for o caso;
IX - Minuta do termo de contrato ou de instrumento equivalente,
quando for o caso;
X - Originais das propostas escritas, da documentação de habilita-
ção analisada e dos documentos que a instruírem;
XI - Ata da sessão do Pregão, contendo, sem prejuízo de outros
elementos, o registro dos licitantes credenciados, das propostas
escritas e das apresentadas verbalmente, na ordem de classifica-
ção, da análise da documentação exigida para a habilitação e
dos recursos interpostos;
XII - Ato de adjudicação do objeto;
XIII - Comprovantes de publicação do aviso do edital e do resulta-
do da licitação;
Art. 19 - Os procedimentos para interposição de recurso, compre-
endendo a manifestação prévia do licitante, durante a sessão
pública, o encaminhamento de memorial e de eventuais contra-
razões pelos demais licitantes, serão realizados, no âmbito do
sistema eletrônico, exclusivamente em formulários próprios, que
serão disponibilizados pela Administração da Santa Casa;
Art. 20 - Se a proposta ou lance de menor valor for inaceitável, ou
a proposta inexeqüível, ou se o licitante desatender às exigências
habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subse-
qüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilita-
ção do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessiva-
mente, até a apuração de uma proposta ou lance viável e que
atenda ao edital.
Parágrafo único. Na situação a que se refere este artigo, o prego-
eiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor.
Art. 21 - A autoridade competente para determinar a contratação
poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público
relevante, derivadas de fato superveniente devidamente compro-
vado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer
pessoa, licitante ou não, mediante ato escrito e fundamentado.
§ 1º - A anulação pode ser declarada a qualquer tempo, atingindo
o contrato, se posterior à sua celebração.
§ 2º - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência
de anulação do procedimento licitatório, reservado o direito do
contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado em eventual cumprimento do contrato.
Art. 22 - Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibi-
lidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos
dele decorrentes, no exercício financeiro em curso.
Art. 23 - Serão publicados no Semanário Oficial do Município no
prazo de até 30 (trinta) dias da sua assinatura, extratos dos contra-
tos celebrados pela modalidade estabelecida nesta Portaria.
Art. 24 - A prioridade determinada pelo artigo 3º para a modalida-
de de licitação de que trata esta Portaria vigorará a partir de sua
publicação.
Art. 25 - Respeitados os interesse da Santa Casa de Misericórdia
de Avaré e sem prejuízo de outros meios, as contratações diretas,
através das dispensas de licitação, poderão ser realizadas com a
utilização de meios eletrônicos que garantam ampla disputa en-
tre os interessados;
Art. 26 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Casa de Misericórdia de Avaré, 09 de outubro de 2009

CÉSAR AUGUSTO MAZZONI NEGRÃO
Provedor
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AVARÉ, 08 DE OUTUBRO DE 2009
Arq. Urb. Bethina de Arruda Mota Melado

Setor de Análise de Projetos

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS - 02 a 08 DE OUTUBRO

CERTIDÃO DE USO DO SOLO - 02 a 08 DE OUTUBRO

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

RELAÇÃO DE PROJETOS PROTOCOLADOS NESTA SECRETARIA COM FALTA DE DOCUMENTOS

* Os interessados devem comparecer no setor de expediente da Secretaria de Habitação no prazo máximo de 30 dias.
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E M P R E G O :

Aprendiz Paulista: oportunidade

de inserção no mercado de trabalho
O Governo do Esta-

do de São Paulo lançou
recentemente o progra-
ma Aprendiz Paulista,
que, por meio do Portal
Emprega São Paulo, vai
facilitar a contratação de
estudantes do Centro
Paula Souza como
aprendizes em empresas
de todo o Estado.

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

aprendizes.
Para participar do

Aprendiz Paulista o jo-
vem precisa ter entre 14
e 24 anos; estar matricu-
lado e com freqüência
efetiva no ensino técni-
co-profissional do Centro
Paula Souza e residir no
Estado de São Paulo. O
próximo passo é acessar
o Portal Emprega São
Paulo (www.emprega
saopaulo.sp.gov.br), cli-
car no link Aprendiz Pau-
lista e criar usuário e se-
nha. Dessa forma ele
terá preenchido sua ficha
de inscrição e passará a
concorrer às vagas ofe-
recidas.

Para ofertar sua
vaga de aprendiz o em-
pregador também deve-
rá acessar o site do Por-
tal Emprega São Paulo,
criar login e senha e in-
formar os dados solicita-
dos, como CNPJ e ende-
reço. Os jovens selecio-
nados serão encaminha-
dos para entrevistas nas
empresas contratantes,
que aprovarão os apren-
dizes para a vaga dispo-
nibilizada.

Central de Atendi-
mento

O Aprendiz Pau-
lista tem uma Central de
Atendimento para escla-
recer as dúvidas dos alu-

nos e das empresas re-
lativas ao programa e à
navegação no site do
Emprega São Paulo. O
telefone é o 0800-770-
7378 e o serviço está dis-
ponível de 2ª a 6ª feira,
das 7h às 22h, e aos sá-
bados, das 7h às 13 ho-
ras.

O interessado tam-
bém a opção de enviar
email para aprendiz
paulista@emprego.sp.gov.br
ou comparecer a um dos
210 Postos de Atendi-
mento ao Trabalhador
(PATs) espalhados por
todo o Estado - os ende-
reços estão no site
www.emprego.sp.gov.br/
pat

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO 03/2009

O Conselho Municipal de Defesa dos Bens Culturais de Avaré,
no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei 153, de 24
de outubro de 2001, conforme decisão da maioria dos Conse-
lheiros presentes à Reunião realizada em 07 de outubro de 2009,
e CONSIDERANDO a competência legal do Conselho Municipal
de Defesa dos Bens Culturais de Avaré para regulamentar a
preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental do Mu-
nicípio de Avaré e organizar e submeter à apreciação do Poder
Executivo relação de bens móveis e imóveis que, pelo seu valor
cultural, mereçam a preservação por via de tombamento,
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica indicado ao Poder Executivo, para fins de pre-
servação por via de tombamento o bem abaixo relacionado:
 0058/09 – Edifício do antigo Cine Santa Cruz
Rua Maranhão,  1492
Inscrição Cadastral nº 4.020.002.00
Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção no Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré.
Estância Turística de Avaré, 08 de outubro de 2009.

Fernando José Custódio
Presidente

E D U C A Ç Ã O :

Conforme compro-
misso estabelecido no ini-
cio do ano, a Prefeitura
de Avaré encaminhará
nos próximos dias para
exame da Câmara Mu-
nicipal projeto de Lei que
autoriza a doação de ter-
reno para construção da
unidade escolar do SESI
na cidade.

O terreno já foi ad-
quirido pela Prefeitura,
mas depende de autori-
zação legislativa para re-
passar a gleba para o
SESI.

A expectativa da co-

munidade estudantil é
grande, já que em recen-
te reunião os represen-
tantes do Executivo, o
diretor regional do SESI,
João Valter Ramalho, e
a diretora do Centro Edu-
cacional SESI 300, pro-
fessora Adalgisa Ward,
renovaram o compromis-
so de agilizar os prepa-
rativos para a edificação
da obra, orçada em R$
11 milhões.

A unidade escolar
SESI de Avaré terá 18
salas e permitirá o aten-
dimento a 800 alunos.

Prefeitura propõe área para

Escola do SESI

E S P O R T E :

Avaré marca presença nos 73º Jogos Abertos do Interior
Alavancados pela

bela campanha feita nos
Jogos Regionais, os atle-
tas avareenses estão
marcando presença em
São Caetano do Sul, onde
acontece mais uma im-
portante jornada esporti-
va: os 73º Jogos Abertos
do Interior.

De acordo com in-

formações da Secretaria
Municipal de Esportes
(SEME), Avaré estará
sendo representada em
oito modalidades nestes
Jogos, que acontecem
entre os dias 6 e 17 de
outubro.

Cerca de 100 pesso-
as, entre atletas, comis-
são técnica e pessoal de

apoio compõem a dele-
gação avareense.

Avaré disputará as
seguintes modalidades:
Basquetebol Masculino
Livre (Avaré, Guarulhos
e Lins), Futebol Femini-
no Livre (Grupo: Avaré,
Botucatu, Pindamonhan-
gaba), Futsal Feminino
Sub 21 (Grupo: Avaré,

Orlândia e Campinas),
Judô Masculino Livre,
Judô Feminino Livre,
Handebol Masculino Li-
vre (Grupo: Avaré, Ati-
baia e Pereira Barreto),
Karatê Feminino Livre e
Karatê Masculino Livre.
          Outras informa-
ções na SEME pele te-
lefone (14) 3732-0756.

Retire gratuitamente o Semanário Oficial da
Estância Turística de Avaré no Paço Munici-

pal, Centro Administrativo e nas Bancas
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Envie suas sugestões, reivindicações ou criticas:

Nome: _______________________________________________________________________
End.:  _____________________________________________________  n°: _____________
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Quer enviar para Secretaria ou Departamento? _______________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Local para entrega: Praça Juca Novaes, 1169 - Paço Municipal - Secretaria de Comunicação
AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO

CANAL DO CIDADÃO

T U R I S M O  R E L I G I O S O :

Imagem de Aparecida virá para a procissão da Ponte Alta

O Governo do Es-
tado de São Paulo criou
o “Festival da Cultura
Paulista Tradicional”,
uma vertente do proje-
to Revelando São Pau-
lo em parceria com os
municípios do interior.
Um dos destaques é a
presença da imagem da
Padroeira do Brasil, que
chegará a Avaré no do-
mingo, 11 de outubro,
trazida da Basílica de
Aparecida.

O objetivo é desta-
car as potencialidades e
manifestações da cultu-
ra popular nas mais di-
versas regiões do Esta-
do através de mostras
de artesanato, comidas
típicas, danças folclóri-
cas e costume.

A Imagem da “Mãe
Divina Peregrina” será
acolhida pelos fiéis ava-
reenses às 18h, no Lar-

go São João, durante
apresentações musicais.
Uma carreata conduzin-
do a estatueta percorre-
rá as ruas centrais de
Avaré em direção à Igre-
ja Matriz de São Pedro

Apóstolo, acompanha-
da por viaturas do Cor-
po de Bombeiros e das
polícias Civil e Militar.

A escolha de Avaré
para iniciar o trajeto da
imagem peregrina de

C U L T U R A :

Criados Conselho e Fundo da
Família em Avaré

Através da Lei nº
1245, de 22 de setembro
de 2009, a Prefeitura
criou o Fundo Municipal
da Família e, por meio da
Lei nº 1246, o Conselho
Municipal da Família.

O Fundo Municipal
da Família permitirá a
arrecadação de receitas
oriundas de fontes diver-
sas, como permissão ou
concessão de bens públi-
cos, doações entre outras
frisadas na referida lei,

com destinação ao aten-
dimento e/ou promoção
da família.

O mencionado Con-
selho tem por princípio
permitir de forma articu-
lada debates entre poder
público e população no
sentido de congregar es-
forços com objetivo de
promover uma política
social em favor dos va-
lores da família na Estân-
cia Turística de Avaré.

DIVULGAÇÃO

Aparecida se deu pelo
fato de existir uma pro-
cissão tradicional que
reúne milhares de pes-
soas na área rural. Ou-
tras 25 regiões também
receberão a estatueta da
Padroeira do Brasil.

No dia 12 a imagem
acompanhará cerca de
quinze mil pessoas na
procissão até a Ponte
Alta. A concentração
acontecerá às 6h em
frente a Igreja de São
Pedro e o percurso será
de aproximadamente 11
quilômetros.

Todos estão convi-
dados a receber a ima-
gem e participar da car-
reata no próximo do-
mingo, às 18h, no Lar-
go São João. E no dia
12, da procissão de
Nossa Senhora Apare-
cida rumo à Ponte Alta.

D I A  D A S  C R I A N Ç A S :

Comemoração
O Conselho Munici-

pal da Criança e do Ado-
lescente de Avaré, atra-
vés da Secretaria Muni-
cipal de Assistência e
Desenvolvimento Social,
convida a população
para participar da “Co-
memoração do Dia da
Criança”.

A comemoração será
no dia 18 de outubro, no
Horto Florestal, das 8:00
às 12:00 horas.

A abertura será feita
pela Banda Marcial, de-

pois haverá apresenta-
ção de Karatê com o
Prof. Clodoaldo da Sil-
va e em seguida ginca-
na com brincadeiras
como corrida de bastão,
cabo de guerra, corrida
do ovo, corrida de saco,
dança da cadeira, pular
corda, amarelinha, entre
outras, finalizando com
corrida em volta do lago.
Todas as brincadeiras
serão acompanhadas
por monitores.

Informações: Fone/
Fax: (14)3711-1430

Cuidados na Juventude
Com o palestrante: Dr. Paulo Bugnani

Delegado Seccional de Policia - Botucatu.
Tema específico da palestra:

“Qualidade de Vida na Juventude”
Serão abordados temas sobre drogadização.

Palestras – dia 13 de outubro de 2009
Local – Teatro Municipal “Dr. Octávio Morales Moreno”

Rua Rio Grande do Sul n° 1775
Horário – 19h30.

Esta palestra é de grande importância; com palestrante de alto nível e
o tema atual de extremo interesse aos adolescentes e população em

geral.
Entrada franca

Cuidados na Melhor Idade
Com as palestrantes:

Drª Marta Brandi Carneiro Gonçalves - Doenças Infecciosas
Drª Cristina Ap. Vanni Oliveira Gonçalves - Psicóloga

Tema específico das palestras:
“Os Cuidados na Melhor Idade”

Serão abordados temas sobre DST, doenças sexualmente
transmissíveis direcionadas à melhor idade.

Palestras – dia15 de outubro de 2009
Local – CATI – Clube Avareense da Terceira Idade

Rua Rio Grande do Norte, 1.130
Horário – 15 horas.

Estas palestras são de grande importância; com palestrantes
de alto nível e os temas atuais de extremo interesse aos idosos e

população em geral.
Entrada franca


