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AGITO BAND:

No "Costa Azul", shows e
grandes atrações turísticas

O maior evento turístico dos últimos anos
movimenta o Balneário
Costa Azul. Em parceria com a Rede Bandeirantes de Televisão,
a famosa represa Jurumirim de Avaré se torna uma opção de lazer
para toda a região.
Shows musicais em

uma mega estrutura de
som e iluminação,
eventos esportivos e
culturais, praça de alimentação, banheiros
adaptados, segurança e
um amplo espaço são
os ingredientes para a
diversão nesse final de
semana.
Página 9.

As comemorações
pelos 25 anos da Paróquia de São Pedro
Apóstolo prosseguem
neste domingo, 20/02,
com a participação do
Arcebispo Metropolitano Dom Maurício
Grotto que celebrará
uma Missa de Crisma
na Igreja de Santa
Edwiges, às 16 horas,
e à noite, a partir das
19h30, juntamente
com o Padre Milton, a
missa na Igreja de São
Pedro. Página 12.

Mato Grosso e Mathias, uma das atrações da noite de quinta-feira

EDUCAÇÃO:

Instituto Federal inicia
suas atividades em Avaré
Na última segunda-feira, 14, tiveram início as atividades da Semana de Integração do Instituto Fede-

Arcebispo Metropolitano Dom Maurício Grotto

Tomou posse na noite de 11/2 como seccional de polícia de Avaré, o delegado Jorge
Cardoso de Oliveira,
que trabalhava comodelegado-assistente desde
2002 e agora assumiu o
posto de Vagner Bertoli, que ocupou o cargo
nos últimos cinco anos.
Página 18.

Corrida e
Caminhada
já ultrapassam
500 inscritos

JUBILEU DE PRATA:

Prosseguem comemorações
dos 25 anos da Paróquia de
São Pedro

Jorge
Cardoso de
Oliveira
assume a
Seccional de
Avaré

ral de São Paulo (Escola
Federal de Avaré) com a
presença de autoridades locais e também do diretor de

projetos especiais da Próreitoria de ensino, prof.
Luis Fernando de Freitas
Camargo. Página 12.

A população avareense já está aderindo à “Corrida e Caminhada Ecológica 5
K - pela Preservação
da Água”, que será
realizada na cidade
no dia 27. Faltando
duas semanas para o
evento patrocinado
pela Duke Energy,
mais de 500 participantes se inscreveram.
Página 19.

Alunos da ETEC de Avaré são aprovados em vestibulares
de universidades e faculdades públicas e privadas
Página 12.
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CARTÕES DA ZONA AZUL
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Xerox e Chaveiro Center
Rua Pernambuco, 1271
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Secretarias Municipais de Avaré – Administração 2009/2012
ADMINISTRAÇÃO
CIDA LELIS
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810
3711-2533 / 9754-9298

INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CAMILA ZANETI VIEIRA
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810
3711-2582 / FAX: 3711-2580 / 9730-4043

AGRICULTURA
PEDRO LUIZ OLIVIERI LUCCHESI
PARQUE FERNANDO CRUZ PIMENTEL - EMAPA
3733-4182 / 9730-3112

MEIO AMBIENTE
MIRTHES YARA F. VIEIRA
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810
3711-2573 / 3711-2553 / FAX: 3711-2559 / CEL. 9730-2712

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAULO FRANCISCO CAVINI
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810
3711-1430 / 9730-5057

PLANEJAMENTO E OBRAS
APARECIDO FERNANDES JUNIOR
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810 - 3711-2546 / 37112548 / 3711-2572 / FAX: 3711-2574 / 9730-4525

COMUNICAÇÃO E GOVERNO
MARCELO JOSÉ ORTEGA
PRAÇA JUCA NOVAES, 1169.
3711–2500 RAMAIS 223 E 243/ 9601-7100

TRANSPORTES E SISTEMA VIÁRIO
JOÃO BATISTA LIMA
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810 - 3711-2567 / 9730-3153

CULTURA
GILSON CÂMARA FILGUEIRAS
(ANTIGO CINE SANTA CRUZ) RUA MARANHÃO, 1492
FAX: 3732-5057 / 9730-3203

SAÚDE
BETH CAPECCI
RUA SÃO PAULO, 1559 DISK SAÚDE 08007701920
3732-8263 / CEL: 9601-6400

EDUCAÇÃO
LÚCIA LELIS
RUA PERNAMBUCO, 1065
FAX: 3711–2211 / 9730-4412

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
NILSON CALAMITA FILHO
RUA RIO DE JANEIRO, 1807
INFORMAÇÕES - 9730-3089 - NILSON CALAMITA

ESPORTES E LAZER
ALEXANDRE FAUSTINO
PRAÇA ROMEU BRETAS, S/N°
3732-0756 / 9730-3055

TURISMO
AVENIDA PAULO ARAÚJO NOVAES, 11
FAX: 3732–8009 / 9730-3066
PREFEITO: ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PRAÇA JUCA NOVAES, 1169 - PAÇO MUNICIPAL
FONE: 3711-2500.

FAZENDA
EDUARDO JOSÉ DE OLIVEIRA
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810
3711-2566 / FAX: 3711-2545 / 9730-3909

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Presidente - Maria Sílvia Pedro Barcheti
Rua Maranhão n. 1578 - Fone 14 37312658 | 9730-4047
E-mail: avare@fsocial.sp.gov.br

HABITAÇÃO
CARLOS ALBERTO ESTATI
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810
3711-2565 / FAX: 37112543 / 9730-3130

VEREADORES
MARIALVA BIASON - PRESIDENTE
EMAIL: VEREADORAMARIALVA@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
ASSESSOR: BRUNO
FONE: (14) 9695-5760

PAULO NOVAES FILHO
EMAIL: VEREADORPOIO@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
ASSESSORA: ANAMARIA@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
FONE: (14) 9784-5593

ROBERTO ARAÚJO
EMAIL: VEREADORROBERTOARAUJO@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
ASSESSOR: JONAS @CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
FONE: (14) 9726-5444

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
EMAIL: VEREADORERNESTO@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
ASSESSOR: PAULO@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
FONE: (14) 9606-8792

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
EMAIL: VEREADORVICENTE@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
ASSESSOR: LUIZFERNANDO@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
FONE: (14) 9786-3510

ROSÂNGELA PAULUCCI P. PERREIRA
EMAIL: VEREADORAROSANGELA@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
ASSESSORA: ANAPAULA@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
FONE: (14) 9786-2642

JÚLIO CÉSAR THEODORO
EMAIL: VEREADORTUCAO@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
ASSESSOR: FABIO@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
FONE: (14) 9745-2214

RODIVALDO RIPOLI
EMAIL: VEREADORRIPOLI@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
ASSESSOR: DANIBOY@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
FONE: (14) 9786-5268

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
EMAIL: VEREADORCLIVATTI@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
ASSESSORA: VIVIANE@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
FONE: (14) 9786-2263

JAIR CANOVAS
EMAIL: VEREADORJAIRCANOVAS@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
ASSESSORA: SIMONE@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
FONE: (14) 9609-3009

Ouvidoria Municipal: 0800-7700133
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LEGISLATIVO
Sessão 07/02/2011
Requerimentos

Vicente Schiavão – 1º Secretário
- Gerente da CPFL Santa Cruz, para convidá-lo a realizar uma
explanação nesta Casa de Leis, explicando sobre os reajustes
que incidirão nas tarifas de consumo de Energia Elétrica para
clientes residenciais no montante de 13,48% e de 19,26% para
os industriais. Esclarecendo também por tratar-se de Direito do
Consumidor e Dever do Fornecedor clareza nas relações de consumo a fim de clarificar os critérios e metodologia para atingir tal
índice e porque inclusive tamanha diferença, como no caso por
exemplo da CPFL Jaguari que os reajustes foram de 6,93% e
6,45% respectivamente.
- Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), através de seu
representante, para convidá-los a realizar uma explanação nesta
Casa de Leis, explicando sobre os reajustes que incidirão nas
tarifas de consumo de Energia Elétrica na CPFL Santa Cruz para
clientes residenciais no montante de 13,48% e de 19,26% para
os industriais. Esclarecendo também por tratar-se de Direito do
Consumidor e Dever do Fornecedor clareza nas relações de consumo a fim de clarificar os critérios e metodologia para atingir tal
índice e porque inclusive tamanha diferença, como no caso por
exemplo da CPFL Jaguari que os reajustes foram de 6,93% e
6,45% respectivamente.

Sessão 14/02/2011
Indicações

Marialva Araujo de Souza Biazon - Presidenta
- Para que através do setor competente providencie com a máxima urgência melhorias na pista de rolamento da AVR da ponte alta
que dá acesso à colônia de férias da caixa econômica federal,
tendo em vista que as péssimas condições da referida estrada
estão impedindo a conclusão das obras da citada área de lazer

Roberto Araujo – Vice presidente
- Para que através do Departamento competente providencie a
operação “tapa buracos” na Rua Amazonas, defronte ao nº 754
– Bairro: “Santana”, tendo em vista que lá existe um buraco causando transtornos aos moradores da referida via.
-Para que através do Departamento competente, providencie
urgentemente a limpeza do terreno baldio localizado na confluência da Rua Rosa Trevizan com a Rua José Curto, uma vez, que o
referido terreno encontra-se tomado pelo mato, propiciando proliferação de animais peçonhentos nocivos à saúde.
- Para que através do Departamento competente providencie a operação “tapa buracos” na Rua Professor Arthur Eliseu de Carvalho,
defronte ao nº 196 – Bairro: “Santana”, tendo em vista que lá existe
um buraco causando transtorno aos moradores da referida via.
- Para que através do Departamento competente, providencie
urgentemente reparos na Rua José Curto, defronte ao nº 85 –
Bairro: “Rancho Alegre”, visto que lá existem buracos, causando
transtornos aos usuários da referida via.

Vicente Schiavão – 1º Secretário
- Para que acione o Setor Competente, para que tomem as devidas providencias no sentido de estar procedendo a Capina Mecânica nas “Áreas Verdes” do Residencial Porto Seguro.

Rodivaldo Ripoli – 2º Secretário
- Para que, através do setor competente, providencie a operação “tapa buracos” em toda extensão da Rua Antonio Camilo de
Souza, próximo a Creche Dona Bidunga, visto que lá existem
enormes buracos de aproximadamente 01 metro de profundidade, causando sérios riscos de acidentes e também grandes transtornos aos usuários da referida via pública.
- Para que através do setor competente, realize estudos técnicos
sobre a possibilidade da instalação de “corrimão” em toda extensão da via pública denominada subida do “S”, pois devido a várias
reclamações a mesma é muito freqüentada principalmente por
idosos que estão tendo muita dificuldade em descer e subir a
elevada via, sendo que com a colocação do “corrimão” além de
ajudá-los também terá uma excelente proteção entre veículos e
pedestres dificultando assim o risco de acidentes.

Jair Alves Ferreira
-Para que através do setor competente providencie o conserto
de um buraco que surgiu na Rua Expedicionários em frente ao
número 281, bairro Jardim Boa Vista.
- Para que através do Departamento competente providencie a

operação “tapa buracos” em toda a extensão da Rua Manoel
Gonçalves, no Bairro Alto da Boa Vista, visto que lá existem
buracos causando transtornos aos usuários da referida via.
- Para que através do setor competente providencia com urgência operação tapa-buracos em todas as vias dos bairros Jardim
Bonsucesso I e II, com ênfase ao cruzamento das ruas Mário
Gomes Timóteo e Três Corações.
Júlio César Theodoro
- Para que através do setor competente providencie em caráter de
muita urgência o conserto da estrada de terra que dá acesso ao portal
do remanso, sendo este um pedido já feito em dezembro de 2010
pelos moradores do local e que até a presente a data não foi solucionado, causando transtornos aos moradores desta localidade.
- Para que através do setor competente providencie em caráter
de muita urgência o conserto da estrada de terra que passa ao
lado do DERAC próximo ao Balneário Costa Azul, uma vez que em
alguns pontos da estrada quando se chove os carros não conseguem transitar, sendo necessário que a maquina faça curvas de
nível ao longo da estrada para escoamento da água, sendo esta
uma solicitação dos moradores do local.
- Para que através do setor competente providencie reparos ao
longo da estrada da Estância Ilha Verde, uma vez que tal via se
encontra em péssimas condições de trafego, causando transtornos aos moradores e motoristas que trafegam por esta localidade.
- Para que através do setor competente providencie reparos ao
longo da estrada Vivenda Solemar e Ponta dos Cambarás, visando evitar que tal via fique sem condições de trafego, sendo esta
uma solicitação dos moradores e motoristas que trafegam pelas
localidades citadas.
- Para que através do setor competente possa ser criado projeto
para construção de um novo Campo de Futebol no Bairro Duílio
Gambini, com a construção de alambrado, arquibancada e vestiário, visando o beneficio dos moradores daquela localidade.
-Para que através do setor competente possa ser colocado um
poste de iluminação publica na Rua Prof.ª Maria Aires de Melo
Dantas, no Bairro Porto Seguro, visando à segurança dos moradores desta localidade.
-Para que através do setor competente seja providenciada a
limpeza do mato ao longo da Rua Maria José Araújo, visando à
manutenção da via e o combate a animais peçonhentos.
- Para que através do setor competente possa ser criado projeto
para pavimentação e construção de praça nas proximidades da
Igreja São Roque no Bairro Duílio Gambini, visando o beneficio
dos moradores daquela localidade.
- Para que através do setor competente providencie a limpeza da
Av. Getulio Vargas, nas proximidades da Escola Municipal, no
Bairro Vila Jardim, uma vez a que a mesma está tomada de areia
e pedregulhos.
- Para que através do setor competente seja feita fiscalização ao
longo da Rua José Constâncio, pois segundo moradores nas
proximidades dos orelhões públicos estão sendo amontoados
lixo, ficando o local com mau cheiro e sujo impedindo que as
pessoas utilizem o telefone público.
- Para que através do setor competente possa se providenciar o
reparo em bueiro (boca de lobo) localizado na Rua Tenente João
Dias, entre as Ruas São Paulo e major Vitoriano, pois segundo
uma moradora, tal bueiro é muito largo o que representa um risco
as pessoas que passam pela rua em dias de chuva.
-Para que através do setor competente seja providenciada a poda
das arvores da Creche Santa Terezinha, sendo esta uma solicitação dos pais dos alunos visando se evitar acidentes uma vez que
tais arvores devido ao volume ficam com seus galhos muito baixos.
-Para que através do setor competente se coloquem refletores na
quadra esportiva do Bairro Di Fiori, uma vez que tal quadra tem sido
muito utilizada pelos moradores do bairro que solicitam esta bem
feitoria para o melhor desenvolvimento de praticas esportivas.
- Para que através do setor competente se coloque placas ao
redor do Lago Bertha Banwart com os dizeres “proibido nadar”,
pois segundo moradores daquela localidade, em dias de calor,
muitas crianças entram no lago para nadar fincando em situação
de risco, uma vez que tal lago não oferece condições seguras
para que as crianças brinquem na água.
- Para que através do setor competente providencie a construção
de redutor de velocidade (lombada) na Rua Abílio Garcia, em frente
ao numero 281, sendo esta uma solicitação dos moradores, visando à segurança dos pedestres que transitam pelo local, uma vez
que muitos motoristas passam em alta velocidade pela rua.
- Para que quando as obras de construção do novo terminal
rodoviário forem concretizadas e o novo terminal for inaugurado,
que a estrutura metálica do antigo terminal possa ser
disponibilizada para a APAE de Avaré onde será desenvolvido
trabalho de ecoterapia com as crianças assistidas.
- Para que através do setor competente possa ser colocada
cobertura em ponto de ônibus localizado em frente à Faculdade
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Sudoeste Paulista, uma vez que o ponto de ônibus anterior que
possuía coberta foi retirado e não reposto.
- Para que através do setor competente em caráter de urgente,
providencie a construção de rua localizada ao lado da Faculdade
Sudoeste e Escola Técnica Federal interligando as Avenidas Prof.
Celso Ferreira da Silva e Itália.
Luiz Otávio Clivatti
- Para que realize estudos através da união de diversos órgãos
Municipais, objetivando a criação de uma Biblioteca Itinerante, a
fim de levar a leitura principalmente aos moradores dos bairros
periféricos do município sendo essa ação uma forma a mais de
incentivar as pessoas à prática da leitura, propiciando a elas um
adequado enriquecimento cultural.
- Para que juntamente com o departamento competente, realize
as providencias cabíveis na reforma do campo do fluminense.

Rosângela Paulucci P. Pereira
- Para que, através do setor competente, providencie no Posto
Central da Rua Acre permaneça um profissional da área farmacêutica, em plantão contínuo, enquanto for horário de distribuição de
remédios, visto que a população reclama que muitas vezes não é
possível a obtenção de medicamento porque o responsável, ao
que consta, não é obrigado a lá permanecer por todo o expediente.
- Para que, através do setor competente, providencie urgentemente reparos no leito carroçável do cruzamento das ruas Professora Macambira com Rua Ammos Contrucci, no Bairro Santa
Elizabeth, a qual passa sobre o córrego do curtume. Na confluência dessas ruas e sobre o córrego o asfalto está comprometido,
visto que as águas das chuvas fizeram buracos que levaram a
terra sob o asfaltamento, provocando um vazio que sugere iminente perigo de afundamento da via.
-Para que, através do setor competente, providencie urgentemente arborização na Praça localizada na confluência das Ruas Zico
de Castro e Alfredo Carvalho, no Bairro Santa Elizabeth III, visto que
no local existem apenas bancos e nenhuma árvore sequer.
- Para que, quando da realização do Programa Prefeitura no Bairro, desenvolvam atividades programadas nas áreas geração de
renda e cidadania, que poderão ser formadas por representantes
da comunidade, das escolas e da prefeitura, ministrando aulas, por
exemplo: de culinária, crochê, biscuit, cabeleireiro, entre outras,
visando melhoria de qualificação e renda para nosso cidadão (ã).
- Para que, através da Secretaria Municipal de Comunicação,
divulgue amplamente que os remédios para pacientes que sofrem
de hipertensão arterial e de diabetes estão sendo distribuídos de
forma gratuita por todas as “Farmácias Populares. Que também
se esclareça quais os requisitos necessários para obtenção de
tais medicamentos, a saber: prescrição médica com no máximo
de 120 (cento e vinte) dias de emissão, o próprio paciente que
deverá retirar, ou terceira pessoa munida de procuração.
-Para que, através do setor competente, providencie urgentemente a retirada de entulho e limpeza do leito carroçável em toda
a extensão do córrego, localizado próximo ao campo São Pedro,
a partir da Rua Ammos Contrucci até a Rua Professora Macambira.
- Para que, através do setor competente, providencie urgentemente
correção e conservação do Campo de Malha na área localizada ao
lado do Campo São Pedro, no Bairro Santa Elizabeth III, atendendo
reivindicação justa e merecida dos moradores do bairro.
- Para que, através do setor competente, providencie imediatamente a limpeza de terreno, pertencente à municipalidade, localizado na Rua Vital Brasil ao lado do nº 25, visto que o mato encontra-se muito alto, propiciando proliferação de animais peçonhentos
nocivos à saúde.

Requerimentos
Marialva Araujo de Souza Biazon - Presidenta
- Que seja oficiado à Gerência Regional do Sesi, para que informe
a esta Casa de Leis se existem estudos no sentido de propor
parcerias com os Poderes Executivo e Legislativo para execução
de ações comunitárias nos bairros da cidade, nos moldes do que
vem sendo proposto na cidade de Jundiaí, onde a intenção dos
organismos ligados à indústria é promover uma aproximação maior
com a população através de ações sociais descentralizadas.
-Que seja oficiado à Gerência Regional do Senai, para que informe a esta Casa de Leis se existem estudos no sentido de propor
parcerias com os Poderes Executivo e Legislativo para execução
de ações comunitárias nos bairros da cidade, nos moldes do que
vem sendo proposto na cidade de Jundiaí, onde a intenção dos
organismos ligados à indústria é promover uma aproximação maior
com a população através de ações sociais descentralizadas.
- Que seja oficiado à Comissão Organizadora da 2ª Festa do Peão
de Boiadeiros da Estância Turística de Avaré, a fim de que interceda junto à grade de shows do evento deste ano dedicando
uma noite para uma atração gospel.
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Vicente Schiavão – 1º Secretário
-Para que através do Secretário Municipal de Transportes e
Sistema Viário, Sr. João Batista Lima, informe a esta Casa de
Leis o real motivo da não realização do rebaixamento das guias
no Ponto de Taxi Central.
- Para que através da Secretaria Municipal de Saúde informe a
esta Casa de Leis, quantas ambulâncias compõem a Frota Municipal da Saúde do nosso município e ao mesmo tempo quantas
ambulâncias estão operando regularmente no atendimento aos
nossos munícipes.
- Para que informe a esta Casa de Leis, como andam as obras de
recuperação do nosso “Horto Florestal”, para que possamos
priorizar esse parque tão importante do nosso município.
- Para que informe a esta Casa de Leis quem são os responsáveis técnicos e ou dirigentes da empresa detentora do controle
do Pronto Socorro Municipal

Rodivaldo Ripoli – 2º Secretário
- Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti Urrêa, Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, para que determine a
Secretaria Municipal de Obras, com o objetivo de que o mesmo
cumpra à Lei Federal nº 11.337, de 26 de Julho de 2006, que
“Determina a obrigatoriedade das construções residenciais e
edificações possuírem sistema de aterramento e instalações elétricas compatíveis com a utilização de condutor-terra de proteção”, bem como torna obrigatória a existência de condutor-terra
de proteção nos aparelhos elétricos que especifica”.
- Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti Urrêa, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que estude a possibilidade e viabilidade de enviar a esta Casa de Leis um Projeto que
“Autoriza o Executivo Municipal a disponibilizar um Veterinário para
atendimento de animais de estimação de pessoas carentes”.
- Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti Urrêa, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que envie a esta Casa de Leis,
uma relação atualizada com os nomes de todos os taxistas cadastrados no Município da Estância Turística de Avaré, bem como os seus
respectivos pontos de trabalho para atendimento à população.
- Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti Urrêa, Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, para que envie a esta
Casa de Leis, quais são os bairros e loteamentos que entraram
no Programa Estadual Cidade Legal, bem como, informe em que
fase se encontra o referido programa.
- Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti Urrêa, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que envie a esta Casa
de Leis, quais providências estão sendo tomada para implantação do Projeto Primeira Chance.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
- REQUEIRO à Mesa, solicitar de S.Excia. o Prefeito Municipal ,
Senhor Rogélio Barchetti Urrêa o envio da relação dos adiantamentos efetuados em 2009 e 2010 e respectivas prestações de
contas (recibos, notas fiscais, etc) das despesas efetuadas pelo
Secretário de Governo e Comunicação Marcelo Ortega.
- REQUEIRO à Mesa, solicitar de S.Excia. ,o Prefeito Municipal
Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, informações a respeito dos números da dívida que a Prefeitura Municipal tem com o Avareprev.
Favor enviar a esta Casa, para efeito comparativo, os números
da dívida em 31 de Dezembro de 2008 e os números da dívida em
31 de Dezembro de 2010. Tais informações servirão para comparar e esclarecer as responsabilidades do governo municipal anterior e atual com relação aos valores citados, caracterizando
infração inadmissível à legislação previdenciária.
- REQUEIRO à Mesa, solicitar de S.Excia,o Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, informar a esta Casa de Leis a
respeito do “Abono de Permanência” do funcionalismo municipal.
Segundo informações, servidores que fazem jus a tal benefício e
que já solicitaram sua concessão, não foram atendidos até o
presente momento. Se confirmados, tais fatos configuram desrespeito à legislação vigente.
- REQUEIRO à Mesa, solicitar de S. Excia. o Prefeito Municipal ,
Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, informações sobre a situação
atual do chamado crédito consignado dos servidores municipais.
É fato de conhecimento público que o governo municipal até recentemente fazia a retenção dos valores descontados nos salários dos Servidores, não fazendo o devido repasse à instituição
bancária, em flagrante desrespeito aos mais elementares direitos
do funcionalismo.
- REQUEIRO à Mesa, solicitar de S. Excia. o Prefeito Municipal,
Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, informações sobre o rendimento
da Zona Azul. Favor enviar os dados comparativos referentes
aos anos de 2001-2004, 2005-2008 e 2009-2010. Segundo informações, no período de 2001-2004 o rendimento era superior ao
atual, com uma área de Zona Azul menor.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, oficiar o Diretório Municipal de Avaré do Partido
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dos Trabalhadores, parabenizando-o pela transcurso de seu 31º
ano de existência, ressaltando os seus grandes méritos na sua luta
em defesa da Democracia plena, buscando banir as desigualdades
sociais em nosso País. Em sua trajetória histórica destacam-se conquistas como a de ter conduzido pela primeira vez em nossa história
um operário à Presidência da República e – logo em seguida – a
primeira mulher a ser empossada como sua sucessora.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais, oficiar o Diretório Estadual de São Paulo do Partido dos Trabalhadores, parabenizando-o pela transcurso de seu 31º ano de existência, ressaltando os seus grandes
méritos na sua luta em defesa da Democracia plena, buscando
banir as desigualdades sociais em nosso País. Em sua trajetória
histórica destacam-se conquistas como a de ter conduzido pela
primeira vez em nossa história um operário à Presidência da República e – logo em seguida – a primeira mulher a ser empossada
como sua sucessora.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais, oficiar o Diretório Nacional em Brasília
do Partido dos Trabalhadores, parabenizando-o pela transcurso
de seu 31º ano de existência, ressaltando os seus grandes méritos na sua luta em defesa da Democracia plena, buscando banir
as desigualdades sociais em nosso País. Em sua trajetória histórica destacam-se conquistas como a de ter conduzido pela primeira vez em nossa história um operário à Presidência da República e – logo em seguida – a primeira mulher a ser empossada
como sua sucessora.
Jair Alves Ferreira
- Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, a fim de que interpele a Secretaria Municipal de Planejamento e Obras acerca das
obras de reparos no muro de arrimo da Praça Japonesa, que há
semanas encontra-se desabado e nenhuma providência foi tomada pela pasta responsável, problema que certamente vai se
agravando a cada chuva torrencial e o fato de ser um ponto
turístico requer mais atenção por parte da municipalidade.
- Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, a fim de que informe a esta Casa de Leis o porquê das obras de reparos na Avenida Paranapanema, imediações da saída da cidade sentido Itatinga/
Bairro Ponte Alta, ainda não terem começado, haja vista que se
trata de uma importante via de acesso e de grande movimentação
de veículos diariamente. Requeiro mais que, informe ainda a esta
Casa de Leis quais os motivos que estão impedindo o início das
obras (assinatura de convênio, empresa que vai executar as
obras, data de início e previsão de término etc..)
- Que seja oficiado è empresa de ônibus Osastur, para que informe
a esta Casa de Leis se existem estudos no sentido de implantar uma
linha de ônibus circular que faça o percurso Avaré/Posto Titan (antigo Posto Avarezão), na SP 255 , Rodovia João Mellão, uma vez que
são muitos os usuários que necessitam dessa linha e que residem
em propriedades e bairros rurais no citado trecho. Segundo os próprios moradores, o transporte utilizado por eles são os ônibus
intermunicipais que cobram passagem ao preço de R$ 5,00, sendo
que diariamente o gasto seria de R$ 10,00 (ida e volta). Sendo assim,
é justa a reivindicação de se criar uma linha de ônibus circular que
sirva o referido trecho pelo menos duas vezes ao dia, a exemplo da
linha que serve o Bairro da Ponte Alta e adjacências.
- Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística
de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, a fim de que interceda
junto à empresa de Ônibus Osastur na criação de uma linha de
ônibus circular que faça o percurso Avaré/Posto Titan (antigo Posto Avarezão), na SP 255 , Rodovia João Mellão, uma vez que são
muitos os usuários que necessitam dessa linha e que residem em
propriedades e bairros rurais no citado trecho. Segundo os próprios moradores, o transporte utilizado por eles são os ônibus
intermunicipais que cobram passagem ao preço de R$ 5,00, sendo
que diariamente o gasto seria de R$ 10,00 (ida e volta). Sendo
assim, é justa a reivindicação de se criar uma linha de ônibus
circular que sirva o referido trecho pelo menos duas vezes ao dia,
a exemplo da linha que serve o Bairro da Ponte Alta e adjacências.
- Que seja oficiado à Secretaria Municipal de Transporte e Sistema
Viário, para que providencie estudos no sentido de construir uma ponte
na Rua Eduardo Vicentini, a fim de que haja ligação entre o Bairro Alto e
a Avenida Misael Euphrásio Leal, passando entre os terrenos do clube
da Sabesp e a Diretoria Regional de Ensino (foto anexa).
Júlio César Theodoro
- Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
aplausos e parabenizações aos Professores e alunos da Academia Militar de Defesa Pessoal, pela participação em diversos projetos de muita importância para o nosso município no ano de 2010,
como Prefeitura no Bairro, Campanha de Arrecadação de Agasalho e diversos outros eventos.

-Que seja oficiado ao Diretor Regional do Departamento de
Estradas de Rodagem de São Paulo – DER2, Sr. Alfredo Moreira
de Souza Neto, para que possa informar se existe alguma
programação de investimento em obras de melhoria para Rodovia Salim Antonio Curiati que liga a cidade de Avaré a
Cerqueira César e também para a estrada que liga a cidade de
Avaré a cidade de Arandú, sendo esta uma indagação de nossos munícipes, pois tais rodovias se encontram em condição
muito ruim. DER 2 - Rua General Carneiro, 196, Centro –
Itapetininga / SP – Cep. 18200-024.
- Que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Rogélio
Barchetti Urrêa para que cobre dos Secretários Municipais
que os mesmos mantenham seus telefones móveis ligados
durante o horário de trabalho, uma vez tais celulares são
disponibilizados pela prefeitura para que os secretários estejam a disposição da população.

Luiz Otávio Clivatti
- Solicitando o cumprimento da Lei nº1365, de 25 de maio de 2010 de
autoria do nobre vereador Vicente José Schiavão, que dispõe sobre
a criação de espaço nos terminais urbanos do município para colocação de painéis com indicadores de empregos. Segue Lei em anexo.
- Para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rogélio
Barchetti Urrêa, para que envie a esta Colenda Casa de Leis
informações sobre a indicação de nº 0719/2010, se existe
estudo através da Secretaria competente para instalação de
uma rotatória entre as ruas Domingos Barreira, Tonico de Castro e Fidélis Chaim.
- Para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rogélio
Barchetti Urrêa, para que encaminhe a esta Colenda Casa de
Leis as seguintes informações: para que envie o cronograma da
obra da reforma na rodoviária, e se esta dentro do prazo estimado e qual o prazo final da obra? Tais informações são necessárias, devido ao grande número de moradores solicitando uma
previsão do término da referida obra.
- Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
Exmo. Delegado Seccional de Polícia de Avaré, Dr. Jorge Cardoso
de Oliveira e demais policiais, pelo excelente trabalho desenvolvido a população avareense mostrando alto nível de satisfação em
atendimento no ano de 2010, resultado de um trabalho concretizado com grande dedicação, merecendo todo o reconhecimento
e apreço desta Colenda Casa de Leis.
- Para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rogélio
Barchetti Urrêa, para que juntamente com o departamento competente, envie a esta Colenda Casa de Leis informações sobre
as tratativas para a construção de um campo de futebol na Vila
Jardim. Tal pedido é uma reivindicação dos moradores do referido bairro.
- Para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rogélio
Barchetti Urrêa, para que juntamente com o departamento competente, envie a esta Colenda Casa de Leis informações sobre as
tratativas para a construção de um campo de futebol no bairro
Vera Cruz. Tal pedido é uma reivindicação dos moradores do
referido bairro.
- Para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rogélio
Barchetti Urrêa, para que juntamente com o departamento competente, envie a esta Colenda Casa de Leis informações sobre as
tratativas para a construção de um campo de futebol para o
América Futebol Clube. Tal pedido é uma reivindicação de muitos
anos de diretores e atletas.

Paulo Dias Novaes Filho
- Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que, através do setor
competente, informe a esta Casa de Leis quais são as providências que estão sendo tomadas para resolver os graves
problemas de pavimentação da Av. Paranapanema e quando
efetivamente esta situação será solucionada, porque só tapar
buraco não vai resolver.
- Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que, através do setor competente, informe a esta Casa de Leis quais são as
reais medidas que estão sendo tomadas para efetivar a responsabilidade da empresa que está prestando serviço no Aterro Sanitário de Avaré, visando à execução do esgotamento
(extração do líquido) da lagoa de chorume (líquido altamente
poluidor, resultante da decomposição de matéria orgânica)
existente naquele local.
- Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que envie a esta Casa de Leis
esclarecimentos sobre o decreto n° 2661, publicado no Semanário Oficial (edição n° 498, de 12/02/2011), que autoriza o Sr. Lenon
de Freitas Nunes a instalar uma banca de jornal e revistas na
Praça Johnn Gordon, informando se esta pessoa possui uma
banca na Praça do Fórum velho.
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Rosângela Paulucci P. Pereira
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que, através da Secretaria
Municipal de Educação, estude a possibilidade de implementar em
nosso município um Programa de inclusão digital para toda a
comunidade, abrindo escolas em finais de semana, onde existem
computadores, para possibilitar aprendizado desse tipo, inclusive para que as pessoas que não têm noção sobre a
operacionalização de caixas eletrônicos, necessitando da ajuda
de terceiros para movimentação bancária (saque de benefícios).
- Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe, através da
Secretaria Municipal de Esporte, se o município aderiu ao Programa Segundo Tempo, Programa Estratégico do Governo Federal,
destinado a democratizar o acesso à prática e à cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças,
adolescentes e jovens, como fator de formação da cidadania e
melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de
vulnerabilidade social.
- Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que, através da Secretaria Municipal de Esporte, informe se existe algum projeto ou programa sendo desenvolvido na cidade, voltado para lazer de adolescentes e
crianças. Se negativo, seja implementado um programa nos moldes
do já existente na cidade de Curitiba, onde secretários, diretores e
coordenadores de secretarias e instituições ligadas à Prefeitura
se reúnem para discutir ações conjuntas e intensificar a integração
de processos voltados ao atendimento do cidadão, visando
aprofundar e dar maior densidade às ações intersetoriais.O Programa lá desenvolvido mantém abertas 86 escolas nos fins de
semana para a oferta gratuita de atividades de lazer e cursos.
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que, através da Secretaria Municipal de Obras, providencie a pavimentação do Conjunto Habitacional
José Francisco Batochio (ao lado do bairro do Camargo), posto
que no contrato original celebrado entre o município e a Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU, conforme cópia em anexo, ficou fixado para o município a execução de obras
de infraestrutura básica (guias, sarjetas, drenagem e, no mínimo,
pavimentação primária), o que segundo moradores não
ocorreu.Desta forma indaga-se qual o óbice e se existe planos
para execução da pavimentação, posto que todos os moradores
do local reclamam das péssimas condições das ruas do Conjunto.
-Seja oficiado à Caixa Econômica Federal de Avaré, para que
esclareça quais as providências que estão sendo tomadas com
relação à outorga de escrituras dos imóveis dos moradores do
Bairro Santa Mônica, visto que até a presente data as pessoas
que adquiriram suas casas naquela localidade não puderam legalizar seus títulos aquisitivos.
- Para que venha a esta Casa de Leis algum representante da
Empresa Bernardo & Cazella Produções e Eventos Ltda., contratada pelo município, para organizar e realizar o Evento referente à
Prova de Montaria em Touro e Cavalos (Rodeio), para esclarecer
qual o objeto contratado através do Processo Licitatório nº 006/11
(Pregão Presencial), bem como qual será a responsabilidade da
municipalidade no evento “Festa do Peão de Boiadeiro 2011”.

ORDEM DO DIA

CIRCULAR N º 03/2011 - DG

Avaré, 17de fevereiro de 2.011.-

Exmo. (a) Senhor (a) Vereador (a):Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária
de 21/02/2011 - Segunda Feira – às 18h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, a Exma. Sra. Presidenta
Vereadora Marialva A. S. Biazon designou para a Ordem do Dia da
Sessão Ordinária de 21 de fevereiro do corrente ano, que tem seu
inicio marcado para as 18h00min, a seguinte matéria:
1. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 03/2011 Discussão Única – Maioria qualificada 2/3
Autoria:- Ver. Paulo Dias Novaes Filho
Assunto: Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão
Avareense ao Sr. AQUILINO NOGUEIRA CÉSAR FILHO e dá
outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2011 .Observação:- Os Pareceres da Assessoria Jurídica e das Comissões Permanentes serão colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria
2. PROJETO DE LEI N.º 08/2011 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre alteração da redação do artigo 4º
da lei nº 1.338, de 30 de março de 2010 e dá outras providências – (Calendário Oficial)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 08/2011 e dos Pareceres do
Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.
CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

ATO DA MESA Nº 06/2011
Dispõe sobre nomeação da Funcionária Tatiana Ribeiro
Morello para ocupar o Cargo em “COMISSÃO”, de Assessora
de Imprensa da Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré e dá outras providências.
A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE
SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:Art. 1º - Fica nomeada a Sra. TATIANA RIBEIRO MORELLO,
brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade no RG
32.670.238-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o no 292.435.36885, para ocupar o Cargo em “Comissão” de Assessora de Imprensa da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré,
criado pela Resolução nº 349/2009, cujos vencimentos serão o
da referência 6 (seis) da Lei nº 876, de 03 de outubro de 2.006.
Art. 2 º -A referida funcionária deverá exercer as funções inerentes ao cargo, ou seja:coordenar, supervisionar, organizar e
acompanhar todas as atividades da assessoria de Imprensa e
Comunicação, elaborando matérias para divulgação das atividades realizadas no âmbito da Câmara de Vereadores; criar e facilitar os meios de comunicação e acesso da sociedade ao Poder
Legislativo; elaborar, acompanhar e avaliar o padrão dos serviços e atividades desenvolvidas; participar de reuniões; priorizar
atividades de acordo com objetivos, metas prestados e desenvolvidos sob sua responsabilidade; executar tarefas correlatas
que lhe forem atribuídas pelo chefe imediato, executar tarefas
correlatas no âmbito de suas atribuições as atividades atribuídas
pela Presidência.
Art. 3º - Este Ato entrará em vigor nesta data, após sua publicação no local de costume.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
15 de fevereiro de 2011.
MARIALVA ARAÚJO DE
SOUZA BIAZON
Presidente
VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
1º Secretária

ROBERTO ARAÚJO
Vice-Presidente
RODIVALDO RIPOLI
2º Secretário

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara da Estância Turística de Avaré, na data supra.
CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

ABERTO PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA PARA A CÂMARA DE VEREADORES
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
Processo nº 03/2011
Pregão Presencial nº 03/2011 – Registro de Preço nº 02/2011
Data da realização: 03 de março de 2011 - 09h00min.

EXTRATO DE EDITAL
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, faz
saber que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão
(Presencial) para REGISTRO DE PREÇOS do tipo menor preço
item por item, para futura aquisição de material de escritório e
suprimentos de informática para a Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré, conforme anexo I do edital queestará
disponível na Sede do Poder Legislativo, sito à Av. Prefeito Misael
E. Leal, 999 – Avaré – SP, no horário das 09h00min, às 12h00min.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (14) 37320929. O Edital completo também poderá ser acessado pelo site:
http://www.camaraavare.sp.gov.br
Cristiano Augusto Porto Ferreira Janayna Martins da Costa
Pregoeiro
Pregoeira

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

REFERENTE: Processo nº 28/2010 – 08/2010 – Contrato nº 26/2010
CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
CONTRATADO: Construtora Mahid Ltda
ESPÉCIE: 1º termo de supressão ao contrato de , recuperação e
ampliação da atual Sede da Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré.
OBJETO: Alteração da Cláusula 6ª - DO VALOR: Fica reduzido em
8,99% o valor inicial do contrato, em razão da diminuição do quantitativo de seu objeto. Novo valor: R$ 121.768,71 (cento e vinte e um
mil setecentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos).
ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 14 de fevereiro de 2011.
Marialva Araujo de Souza Biazon
Presidenta da Câmara

LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO

Dispensa nº. 002/11 – Processo nº. 014/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa ARAGUAIA
MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com valor global
de R$ 26.629,52 (vinte e seis mil,seiscentos e vinte e nove reais
e cinquenta e dois centavos), objetivando a aquisição de medicamentos mandado de segurança de diversos pacientes, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 18 de janeiro de 2011 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 011/11 – Processo nº. 041/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa CALOME LTDA
EPP, com valor global de R$ 130.871,35 (cento e trinta
mil,oitocentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos),
objetivando a aquisição de gêneros estocáveis para Creches e
Escolas, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Educação, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 07 de fevereiro de 2011 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 016/11 – Processo nº. 060/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa SP URBANISMO E PARTICIPAÇÕES LTDA, com valor global de R$ 70.000,00
(setenta mil reais), objetivando o fornecimento de material, equipamento e mão de obra para recuperação de base, guias e sarjetas em trechos da Av. Paranapanema, conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Transportes e Sistema Viário, com fulcro
no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 10 de fevereiro de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 017/11 – Processo nº. 061/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa SP URBANISMO E PARTICIPAÇÕES LTDA, com valor global de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), objetivando a contratação de
empresa especializada para fornecimento de materiais,máquinas,
equipamentos e mão-de-obra para aplicação de CBUQ e Emulsão
RR2C para realização de tapa buraco em diversos locais da cidade, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 10 de fevereiro de 2011 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/10 – Processo nº. 039/10
fica aditado o valor de R$ 504.167,63 (Quinhentos e quatro
mil,cento e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos), para a empresa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES,COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA, o que corresponde a aproximadamente 33,99%
(trinta e três vírgula noventa e nove) do valor total adjudicado
no processo licitatório em questão objetivando o fornecimento de
materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para execução
de reforma e ampliação (adequação) do Terminal Rodoviário e construção do Terminal Urbano de Passageiros. - Assinatura do Termo Aditivo em: 02 de fevereiro de 2011

ANULAÇÃO

Fica ANULADA a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 001/11 – Processo nº. 005/11, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual contratação futura de empresa especializada para execução de serviços de manutenção geral em
prédios próprios municipais, conforme preceitua a súmula 473 do
Supremo Tribunal Federal. - Anulada em: 17/02/11 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.
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INEDITORIAIS

Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social
Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS
Lei Federal nº 8.742/93
Lei Municipal nº 237/98
Decreto 2.591/10

Convocação

O Presidente do Conselho Municipal de Assistencia e Desenvolvimento Social (CMAS) Sr. José Marcos Guazzellli Filho, vem
por meio deste convocar o/a Conselheiros e Suplentes do
CMAS, para participar da reunião Extraordinária que será
realizada no dia 24//02/11 às 09:00h na sala dos conselhos municipais junto à Secretaria M. Assistência e Desenvolvimento
Social sito a Rua Rio Grande do Sul, 1750, fundos.
Pautas:
- Leitura da Ata
- Avaliação de documentos encaminhados
- Responder / elaborar RCC da ICS
- Reorganização de Diretoria
- Renovação de Certificados
- Posição de repasses às entidades (SEMADS)
A participação de todos é muito importante, caso de imprevistos
favor informar por escrito.
Atenciosamente,
e-mail: cmasavare@hotmail.com

Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social
Conselho Municipal do Idoso - CMI
Lei Federal nº 8.842/2004
Lei Municipal 33/97
Decreto – 2.159/09

Convocação

A Presidente do Conselho Municipal do Idoso Srª Maria Célia
Moreira vem por meio deste convocar o/a Conselheiro(a) e
Suplentes do CMI, para participar da reunião mensal que
será realizada no dia 23/02/11 às 09:00h na sala dos conselhos
municipais sito a Rua Rio Grande do Sul, 1750 (fundos).
Pautas:
- Reunião Mensal
- Leitura da Ata
- Leitura de relatórios encaminhados referente a denúncias.
- Calendário anual de reuniões
- Informe semanal para jornal
Contamos com a presença de todos
em caso de imprevistos, favor comunicar por escrito com
Antecedência
e-mail:cmi@avare.sp.gov.br

AVARÉ, 19 DE FEVEREIRO DE 2011

Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social
Conselho Municipal da Pessoal Portadora de
Deficiência – CMPPD
Lei Estadual nº 7853/1989 - Lei Municipal – nº 68/2001 - 140/2001
Decreto- 2.160/09

Convocação
O Presidente do Conselho Municipal de Pessoas Portadoras de
Deficiência (CMPPD), Sr. José Ricardo Cegarra, convoca o/a
Conselheiros e Suplentes , para reunião extraordinária
que será realizada no dia 23/02/11 às 19:00h , na sala dos Conselhos Muncipais, sito à rua Rio Grande do Sul, 1750 – fundos.
Pautas:
- Leitura da Ata
- Detalhes para evento de 19 de Março – Comemoração do Dia
Internacional da Sindrome de Down (21/03)
Contamos com a presença de todos
em caso de imprevistos, favor comunicar por escrito com
antecedencia
e-mail:secmunicipais@hotmail.com

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
AVARÉAVAREPREV
ESTADO DE SÃO PAULO

Portaria Nº 01/2011
Nahscir Mazzoni Negrão, Diretor Presidente, do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no
uso das atribuições conferidas pelo Artigo 85, Inciso VI da Lei
Municipal nº 938 de 23 de maio de 2007, publicada no Semanário
Oficial do Município em 26 de maio de 2007, tendo em vista o que
consta no Processo nº 08/2011, referente à Concessão de Aposentadoria Compulsória.
Resolve:
Conceder Aposentadoria Compulsória com proventos proporcionais ao tempo de contribuição a partir de 01 de janeiro de
2011, conforme portaria de exoneração nº 02/2011, de 01 de
janeiro de 2011, ao Sr. BENEDITO APPARECIDO BAPTISTA, brasileiro, viúvo, portador do RG nº 4.960.163-5 - SSP-SP, CPF nº
031.001.688-60, TÍTULO DE ELEITOR nº 122202601-41 e PIS/
PASEP nº 1002153337-4, Servidor Publico do quadro de pessoal
civil da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, ocupante o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS DE CAMPO, com
proventos mensais proporcionais, com fundamentos na CF em
seu Art. 40, § 1º, inciso II, §§ 3º e 17, Lei Municipal nº 938/2007 em
seu Art. 25, 52 e 53.
Avaré, 17 de fevereiro de 2011.
Nahscir Mazzoni Negrão
Diretor Presidente

Rosana Marata da Veiga Mendes
Coordenadora de Benefícios

Portaria Nº 02/2011

INFORME DO CONSELHO
MUNICIPAL DO IDOSO
O IDOSO E ALGUNS DE SEUS DIREITOS:
- Atendimento preferencial imediato e individualizado em órgãos públicos e privados
(repartiçoes públicas, bancos, cinema, teatro,
supermercados, rodoviárias, etc..
- Desconto de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais esportivos e de lazer.
Fonte: Cartilha do Idoso elaborada por grupo de
atuação especial de proteção ao Idoso – GAERI/
Ministério Público do Estado de São Paulo.
O Conselho Municipal do Idoso atende na sala
dos Conselhos Muncipais, sito à Rua Rio Grande do Sul,1750 – Fundos – Maiores Informações ligue
fone:
3711-1430 ramal 1437

Nahscir Mazzoni Negrão, Diretor Presidente, do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no
uso das atribuições conferidas pelo Artigo 85, Inciso VI da Lei
Municipal nº 938 de 23 de maio de 2007, publicada no Semanário
Oficial do Município em 26 de maio de 2007, tendo em vista o que
consta no Processo nº 13/2011, referente à Concessão de Aposentadoria por Invalidez.
Resolve:
Conceder Aposentadoria por Invalidez com proventos correspondentes a 100% da média aritmética ao tempo de contribuição a partir de 01 de janeiro de 2011, conforme portaria de
exoneração nº 03/2011, de 01 de janeiro de 2011, a Srª KÁTIA
RODRIGUES SILVEIRA, brasileira, solteira, portadora do RG nº
22.753.190-5 - SSP-SP, CPF nº 170.325.758-89, TÍTULO DE ELEITOR nº 2304521401-16 e PIS/PASEP nº 1706146459-1, Servidora
Publica do quadro de pessoal civil da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, ocupante o cargo de PEB I, com
proventos correspondentes a 100% da média aritmética mensais, com fundamentos na CF em seu Art. 40, § 1º, inciso I, §§ 3º
e 17, Lei Municipal nº 938/2007 em seu Art. 24, parágrafos 1º e
6º, em seus Artigos 52 e 53.
Avaré, 17 de fevereiro de 2011.
Nahscir Mazzoni Negrão
Diretor Presidente

Rosana Marata da Veiga Mendes
Coordenadora de Benefícios

Portaria Nº 03/2011

Nahscir Mazzoni Negrão, Diretor Presidente, do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no
uso das atribuições conferidas pelo Artigo 85, Inciso VI da Lei
Municipal nº 938 de 23 de maio de 2007, publicada no Semanário
Oficial do Município em 26 de maio de 2007, tendo em vista o que
consta no Processo nº 15/2011, referente à Concessão de Aposentadoria por Idade.
Resolve:
Conceder Aposentadoria por Idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição a partir de 01 de janeiro de 2011,
conforme portaria de exoneração nº 04/2011, de 01 de janeiro de
2011, ao Sr. MANOEL POSSIDONIO DA SILVA, brasileiro, casado, portador do RG nº 16.185.869-7 - SSP-SP, CPF nº 005.598.54838, TÍTULO DE ELEITOR nº 121377901-16 e PIS/PASEP nº
10096958046, Servidor Publico do quadro de pessoal civil da
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, ocupante o
cargo de MOTORISTA, com proventos mensais proporcionais,
com fundamentos na CF em seu Art. 40, § 1º, inciso III, alínea “b”,
§§ 3º e 17, Lei Municipal nº 938/2007 em seu Art. 27, inciso III,
alínea “b”, em seus Artigos 52 e 53.
Avaré, 17 de fevereiro de 2011.
Nahscir Mazzoni Negrão
Diretor Presidente

Rosana Marata da Veiga Mendes
Coordenadora de Benefícios

Portaria Nº 04/2011

Nahscir Mazzoni Negrão, Diretor Presidente, do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no
uso das atribuições conferidas pelo Artigo 85, Inciso VI da Lei
Municipal nº 938 de 23 de maio de 2007, publicada no Semanário
Oficial do Município em 26 de maio de 2007, tendo em vista o que
consta no Processo nº 17/2011, referente à Concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.
Resolve:
Conceder Aposentadoria por Tempo de Contribuição com
proventos integrais ao tempo de contribuição a partir de 01 de
janeiro de 2011, conforme portaria de exoneração nº 05/2011,
de 01 de janeiro de 2011, a Srª MARIA CECÍLIA VIEIRA
ROSOLIM, brasileira, casada, portadora do RG nº 5.385.476 SSP-SP, CPF nº 180.849.558-61, TÍTULO DE ELEITOR nº
12249980108 e PIS/PASEP nº 1041728306-4, Servidora Publica
do quadro de pessoal civil da Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Avaré, ocupante o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇO
DE CAMPO, com proventos mensais integrais, com fundamentos
na CF em seu Art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, E.C. nº 41/2003 em
seu Art. 6º e incisos, Lei Municipal nº 938/2007 em seus Arts. 26,
inciso III e Art. 47 e seus incisos e parágrafos.
Avaré, 17 de fevereiro de 2011.
Nahscir Mazzoni Negrão Rosana Marata da Veiga Mendes
Diretor Presidente
Coordenadora de Benefícios

Portaria Nº 05/2011

Nahscir Mazzoni Negrão, Diretor Presidente, do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no
uso das atribuições conferidas pelo Artigo 85, Inciso VI da Lei
Municipal nº 938 de 23 de maio de 2007, publicada no Semanário
Oficial do Município em 26 de maio de 2007, tendo em vista o que
consta no Processo nº 18/2011, referente à Concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.
Resolve:
Conceder Aposentadoria por Tempo de Contribuição com
proventos integrais ao tempo de contribuição a partir de 01 de
janeiro de 2011, conforme portaria de exoneração nº 08/2011,
de 01 de janeiro de 2011, a Srª REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM, brasileira, casada, portadora do RG nº 8.546.419 SSP-SP, CPF nº 983.402.988-87, TÍTULO DE ELEITOR nº
121475801-32 e PIS/PASEP nº 1077403495-2, Servidora Publica
do quadro de pessoal civil da Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Avaré, ocupante o cargo de SECRETARIO ADMINISTRATIVO, com proventos mensais integrais, com fundamentos
na CF em seu Art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, E.C. nº 47/2005 em
seu Art. 3º, incisos e parágrafo, Lei Municipal nº 938/2007 em
seus Arts. 26, inciso III e Art. 48 e seus incisos e parágrafos.
Avaré, 17 de fevereiro de 2011.
Nahscir Mazzoni Negrão
Diretor Presidente

Rosana Marata da Veiga Mendes
Coordenadora de Benefícios
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Portaria Nº 06/2011

Portaria Nº 09/2011

Nahscir Mazzoni Negrão, Diretor Presidente, do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no
uso das atribuições conferidas pelo Artigo 85, Inciso VI da Lei
Municipal nº 938 de 23 de maio de 2007, publicada no Semanário
Oficial do Município em 26 de maio de 2007, tendo em vista o que
consta no Processo nº 19/2011, referente à Concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.
Resolve:
Conceder Aposentadoria por Tempo de Contribuição com
proventos integrais ao tempo de contribuição a partir de 01 de
janeiro de 2011, conforme portaria de exoneração nº 07/2011,
de 01 de janeiro de 2011, ao Sr. MILTON DE SOUZA SILVEIRA,
brasileiro, casado, portador do RG nº 6.643.104-SSP-SP, CPF nº
835.234.808-68, TÍTULO DE ELEITOR nº 121781601-16 e PIS/
PASEP nº 1038141598-5, Servidor Publico do quadro de pessoal
civil da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, ocupante o cargo de MOTORISTA, com proventos mensais integrais, com fundamentos na CF em seu Art. 40, § 1º, inciso III,
alínea “a”, E.C. nº 47/2005 em seu Art. 3º, incisos e parágrafo, Lei
Municipal nº 938/2007 em seus Arts. 26, incisos III e Art. 48 e seus
incisos e parágrafos.
Avaré, 17 de fevereiro de 2011.

Nahscir Mazzoni Negrão, Diretor Presidente, do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no
uso das atribuições conferidas pelo Artigo 85, Inciso VI da Lei
Municipal nº 938 de 23 de maio de 2007, publicada no Semanário
Oficial do Município em 26 de maio de 2007, tendo em vista o que
consta no Processo nº 22/2011, referente à Concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.
Resolve:
Conceder Aposentadoria por Tempo de Contribuição com
proventos integrais ao tempo de contribuição a partir de 01 de
janeiro de 2011, conforme portaria de exoneração nº 06/2011,
de 01 de janeiro de 2011, a Srª MARIA HELENICE PEDRO DOS
SANTOS, brasileira, casada, portadora do RG nº 7.146.300-8SSP-SP, CPF nº 752.086.448-00, TÍTULO DE ELEITOR nº
121409101-16 e PIS/PASEP nº 1008439432-0, Servidora Publica
do quadro de pessoal civil da Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Avaré, ocupante o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA, com proventos mensais integrais, com
fundamentos na CF em seu Art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, E.C.
nº 41/2003 em seu Art. 6º e incisos, Lei Municipal nº 938/2007 em
seus Arts. 26, incisos III e Art. 47 e seus incisos e parágrafos.
Avaré, 17 de fevereiro de 2011.

Nahscir Mazzoni Negrão
Diretor Presidente

Rosana Marata da Veiga Mendes
Coordenadora de Benefícios

Portaria Nº 07/2011

Nahscir Mazzoni Negrão, Diretor Presidente, do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no
uso das atribuições conferidas pelo Artigo 85, Inciso VI da Lei
Municipal nº 938 de 23 de maio de 2007, publicada no Semanário
Oficial do Município em 26 de maio de 2007, tendo em vista o que
consta no Processo nº 20/2011, referente à Concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.
Resolve:
Conceder Aposentadoria por Tempo de Contribuição com
proventos correspondentes a 100% da média aritmética ao tempo de contribuição a partir de 01 de janeiro de 2011, conforme
portaria de exoneração nº 01/2011, de 01 de janeiro de 2011, a
Srª ANGELA JESUS DE CAMPOS PROENÇA, brasileira, casada,
portadora do RG nº 18.665.017-6 - SSP-SP, CPF nº 983.496.35800, TÍTULO DE ELEITOR nº 121548601-59 e PIS/PASEP nº
1072448645-0, Servidora Publica do quadro de pessoal civil da
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, ocupante o
cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, com proventos mensais
correspondentes a 100% da média aritmética, com fundamentos
na CF em seu Art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, §§ 3º e 17, Lei
Municipal nº 938/2007 em seu Art. 26, incisos I a III, em seus
Artigos 52 e 53.
Avaré, 17 de fevereiro de 2011.

Nahscir Mazzoni Negrão
Diretor Presidente

Nahscir Mazzoni Negrão
Diretor Presidente

Rosana Marata da Veiga Mendes
Coordenadora de Benefícios

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA
OS CURSOS GRATUITOS:

Rosana Marata da Veiga Mendes
Coordenadora de Benefícios

Portaria Nº 08/2011

Nahscir Mazzoni Negrão, Diretor Presidente, do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no
uso das atribuições conferidas pelo Artigo 85, Inciso VI da Lei
Municipal nº 938 de 23 de maio de 2007, publicada no Semanário
Oficial do Município em 26 de maio de 2007, tendo em vista o que
consta no Processo nº 21/2011, referente à Concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição.
Resolve:
Conceder Aposentadoria por Tempo de Contribuição com
proventos correspondentes a 100% da média aritmética ao tempo de contribuição a partir de 01 de janeiro de 2011, conforme
portaria de exoneração nº 09/2011, de 01 de janeiro de 2011, a
Srª ZILDA CONCEIÇÃO NASCIMENTO BARBOSA, brasileira,
casada, portadora do RG nº 5.190.431-SSP-SP, CPF nº
032.575.198-69, TÍTULO DE ELEITOR nº 121863501-08 e PIS/
PASEP nº 1081174224-2, Servidora Publica do quadro de pessoal
civil da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, ocupante o cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, com proventos
correspondentes a 100% da média aritmética mensais, com fundamentos na CF em seu Art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, §§ 3º e
17, Lei Municipal nº 938/2007 em seu Art. 26, incisos I a III, em
seus Artigos 52 e 53.
Avaré, 17 de fevereiro de 2011.

Nahscir Mazzoni Negrão
Diretor Presidente

Rosana Marata da Veiga Mendes
Coordenadora de Benefícios
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Telecentro Comunitário
O Telecentro Comunitário, encontra-se em funcionamento na Rua: Maranhão nº1579, centro, das
08:00 ás 17:30horas, à disposição das Indústrias,
Comércios e população em geral.
É importante ressaltar que o Telecentro encontra-se disponível para realizações de trabalhos, currículos, acesso a Internet, entre outros, com objetivo de realizar trabalhos profissionais e educacionais, colaborando assim para a informatização da população em geral.
Estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos, lembrando que o TELECENTRO está vinculado com
a Secretaria de Indústria, Comércio, Ciência e
Tecnologia.

- Assistente Administrativo e
Secretariado
- Atendimento e Vendas
- Telemarketing
- Corte e Costura
- Atendimento à Família
- Manicure
- Garçom/Garçonete
- Informática
- Português/Inglês/Espanhol
- Matemática
- Alfabetização de Adultos
- Camareira
- Administradora do Lar
- Conhecimentos Gerais
Inscrições: de 2ª a 6ª feira, das 8h00 às 12h00 e
das 13h30 às 18h00 nos seguintes endereços:
UNIDADE I: Rua Bahia nº426
Tel (14) 3732-5390 e (14) 9803-8632.
UNIDADE II: Avenida Salim Antonio Curiati
nº1591 – tel (14) 3732-9826 e (14) 9803-8648.
Duração média dos cursos: de 3 a 4 meses.
Idade: a partir dos 16 anos.
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FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ – FREA

LEIS

Resumo do Edital de Pregão Presencial nº 001/2011
Processo nº 003/2011
Pregão Presencial nº 001/2011
Data de Abertura:- 03/03/2011
Horário de Abertura:- 9:00h
A Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA torna Público
para ciência dos interessados através do Resumo do Edital de Pregão Presencial nº. 001/2010, objetivando o registro de preço dos
exemplares bibliográficos (conforme relação constantes do Anexo
XI), a fim de serem atendidas as exigências do Conselho Estadual de
Educação quanto ao acerto bibliográfico da Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA que integra o Edital, onde se realizará o
Pregão Presencial, às 9h00m do dia 03 de março de 2011.
A cópia do Edital e maiores informações poderão ser obtidas com
a Sra. Renata de Albuquerque Tamassia, Presidente da CPL/FREA,
ou com os membros da Comissão de Pregão, até o dia 02 de
março do ano de 2011, no horário das 9h00m às 16h00m, no
endereço:- Praça Prefeito Romeu Bretas – 163,Bairro Centro CEP. 18700 – 902, na Estância Turística de Avaré/SP - Departamento de Licitações, pelo Tel:- (0xx14) 3711.1822, no site
www.frea.edu.br, ou ainda solicitação de envio do mesmo pelo
endereço eletrônico licitacoes@frea.edu.br.
Avaré, 15 de fevereiro de 2011.
________________________
Renata de Albuquerque Tamassia
Presidente CPL/FREA

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ – FREA

EXPOSIÇÃO DA FEIRARTE
(FEIRA DE ARTESANATO DE AVARÉ)
A Feirarte retorna suas atividades, convidando
os amigos, clientes e visitantes que estejam a
passeio ou a serviço na cidade, para conhecer
um pouco do nosso artesanato.
Dias: 19 e 20 de fevereiro
Horário: Das 10:00 às 18:00 horas
Local: Secretaria de Turismo
Av. Pref. Paulo Novaes, 11 - Avaré/SP
Mais informações, fale com
Aris Pimenta pelo celular (14) 9728-6704

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 016/2011
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Hadel Aurani, convoca os classificados no Concurso Público nº 01/2010, homologado pelo Edital de 11/02/2011,
para o emprego de PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR - BIOLOGIA, do cadastro de reserva em substituição a professora Rosinês
Luciana da Motta, que tirou licença de 60 dias, conforme classificação abaixo descrita; para comparecerem no prazo máximo de
05 (cinco), a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos, situado a Praça Romeu Bretas nº
163, das 08:00h às 12:00h e das 15:00h às 17:00h. O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
1
Andréia Alves Soares
Estância Turística de Avaré, 18 de fevereiro de 2011.
HADEL AURANI
Presidente

Lei nº 1.448, de 15 de fevereiro de 2011
(Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio de cooperação
mútua intermunicipal com os Municípios que integram o Serviço
de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Regional do
Colegiado de Gestão Regional – Jurumirim – Avaré - SP, e dá
outras providências).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:Art. 1 º - Fica o Chefe do Poder Executivo, por intermédio do Fundo
Municipal de Saúde, autorizado a firmar convênio de cooperação
mútua intermunicipal com os Municípios que integram o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Regional do Colegiado de
Gestão Regional Jurumirim – Avaré - SP, objetivando a contratação
de profissionais que comporão o Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU), conforme consta do plano de trabalho.
Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente.
Art. 3º - Fica fazendo parte integrante da presente Lei, a minuta
do convênio a ser celebrado e o respectivo plano de trabalho.
Art. 4º - Assinado o convênio, o Poder Executivo dará ciência do
mesmo à Câmara Municipal.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos, 15 de Fevereiro de 2.011.ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

MINUTA
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA
INTERMUNICIPAL

TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA
INTERMUNICIPAL QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DA
ESTANCIA TURÍSTICA DE AVARÉ SEDE DO COLEGIADO DE
GESTÃO REGIONAL - VALE DO JURUMIRIM, E OS MUNICÍPIOS (Águas de Santa Bárbara, Arandu, Barão de Antonina,
Cerqueira César, Coronel Macedo, Fartura, Iaras, Itaí,
Itaporanga, Manduri, Paranapanema, Piraju, Sarutaiá,
Taguaí, Taquarituba e Tejupá) PERTECENTE AO COLEGIADO,
VISANDO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO FINANCEIRA DO
SERVIÇO PRÉ-HOSPATALAR MÓVEL - SAMU REGIONAL.
Cláusula 1ª.: DO OBJETO.
O presente Convênio de Cooperação Mútua Intermunicipal tem
como objetivo a implantação, manutenção do Serviço Pré-Hospitalar Móvel na área do Colegiado de Gestão Regional do Vale do
Jurumirim com, base de regulação médica, bases descentralizadas com ambulâncias e salas de estabilizações.
Para um melhor acolhimento aos pacientes, vislumbrando uma
rede de referencia para atenção as urgências de alta, média
complexidade e de atenção básica, contando com, Unidades Hospitalares, Prontos Atendimentos e Unidades Básicas em toda a
área do colegiado e fora do colegiado (referenciado).
Cláusula 2ª.: DA FINALIDADE DO OBJETO
Tem como finalidade a execução de ações e serviços na área de
regulação das urgências, transporte de pacientes graves e atendimento pré-hospitalar móvel que estejam ligados à Política Nacional de Atenção às Urgências do SUS, em conformidade com a
legislação pertinente, a pactuação dos gestores do SUS e os
atos administrativos que lhe digam respeito.
Para cumprimento de sua finalidade terá:
I - executar, total ou em conjunto, as ações e serviços de saúde
ligados à política de urgência e emergência;
II - gerenciar e otimizar recursos humanos, financeiros e materiais existentes e sob sua administração, respeitando a padronização determinada, conforme Plano de Trabalho previamente definido entre as partes;
III - realizar estudos, pesquisas ou projetos destinados à formação de recursos humanos nas áreas de interesse do convenio
para o cumprimento de sua finalidade.
Cláusula 3ª.: DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES.
De acordo com o Termo de Adesão ao Plano Regional de
Urgência ao Samu 192, Declaração de Centralização do 192
(chamada de emergência) para a Central de Regulação enviada ao Ministério da Saúde os municípios relacionados
abaixo passam a integrar a rede de urgência e emergência
apoiando o SAMU REGIONAL
continua na página 13
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AGITO BAND:

Turismo movimentado com diversas atrações

Diversas atrações,
como ativadades esportivas, shows musicais e
parque de diversões estão movimentando o turismo local, no evento
Agito Band que está
acontecendo nas praias
do Balneário Costa
Azul, banhado pelas
águas da Represa de
Jurumirim.
O evento conta com
apresentações e competições esportivas (demonstrações de karatê,
taekwondo, luta de braço) e competições de
natação, futebol de areia
e vôlei de areia, recreação e os concursos
“Gata e Gatinha do Agito Band”.

Na noite de quinta-feira, se apresentaram Alex
e Kauan, Grupo Rhaas,
Lucas e Leandro e Mato
Grosso e Mathias. Na
sexta-feira os shows foram de Clã Destinos,
Grupo K Mania, Max e
Rangel, Gerasamba e
Lucas e Luan.
Hoje os shows ficarão por conta de Jota
Marcos e Michel, Grupo
PQN (Porque Não), Danilo Vieira, Tuta Guedes,
Guilherme e Gustavo e,
amanhã, último dia, shows com Grupo Samamba, Wilsinho Teixeira e
Banda, Grupo Mazuque,
Grupo Brilho Maior, Banda Lady Jane , Leo e Júnior e Rony e Rangel.

Ouvidoria Municipal:

0800-7700133
LEGISLATIVO:

Iniciada a obra de cobertura do novo prédio da Câmara

A Empresa Euro Contrutora Ltda, com sede em
Piraju, deu início esta semana à obra de cobertura
do novo prédio da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré,
obra orçada em R$ 172
mil e que deverá estar
concluída dentro dos próximos 30 dias. A presidente da Casa de Leis, vereadora Marialva Biazon,
esteve visitando o novo
prédio na manhã dessa
sexta-feira, 18/02, e constatou que os trabalhos estão em ritmo acelerado e
que deverão ser entregues
dentro do prazo previsto.

“Estamos numa época muito chuvosa e isso
tem atrapalhado o cronograma da obra, mas tudo
indica que até no máximo
um mês os trabalhos estejam concluídos”, declarou Marialva se referindo a outras obras em andamento pela cidade que
também estão sofrendo
atrasos devido às chuvas.
A área total do prédio
a receber cobertura é de
738,22 m2, em estrutura
metálica com telhas termo
acústicas, dupla face, tipo
sanduíche, o que gerou
uma economia de mais de
R$ 30 mil à Câmara já que

o custo inicial do projeto
durante o processo licitatório ultrapassava a casa
dos R$ 200 mil.
“Assim que a Euro
Construtora concluir
mais essa etapa da
obra, vamos convocar
a imprensa e anunciar
a abertura de um novo
processo licitatório
para obras de acabamento e ajardinamento
em torno do prédio”,
finalizou a presidente
Marialva.
Assessoria de Imprensa da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
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EDUCAÇÃO:

Instituto Federal inicia suas atividades em Avaré

Na última segundafeira, 14, tiveram início as
atividades da Semana de
Integração do Instituto
Federal de São Paulo
(Escola Federal de Avaré) com a presença de
autoridades locais e também do diretor de projetos especiais da Pró-reitoria de ensino, prof. Luis
Fernando de Freitas Camargo.
Com grande participação dos alunos, o evento
ocorreu no Cineclube
Avaré (CAC), tendo início às 19h30. Após abertura solene com a execução dos Hinos nacional e
municipal, o diretor do
campus de Avaré, Benedito Germano de Freitas
Costa, agradeceu a todos
os presentes e discursou
sobre a importância de se
ter um IFSP no Município. A solenidade contou
também com os pronunciamentos do Prefeito
municipal, da Secretária

Alunos da ETEC de Avaré são
aprovados em vestibulares de
universidades e faculdades
públicas e privadas

Professoras, Diretor do Instituto Federal de Avaré e o Diretor de Projetos
Especiais da Pro-reitoria de Ensino

de Educação e de autoridades locais, todos ressaltando a grandiosidade da
conquista para a cidade,
a noite teve ainda uma
palestra sobre auto-estima ministrada pelo bombeiro Jairo Pedrosa e encerrou-se com um coquetel oferecido a todos os
presentes.
Após grandes esforços do Governo Municipal, o início das atividades

do Instituto Federal pode
ser considerado uma das
maiores aquisições educacionais de nosso Município. Com estrutura privilegiada e professores
altamente capacitados, o
instituto vem a somar ao
histórico de sucesso educacional de nossa cidade,
que possui todos os requisitos para que, num futuro não muito distante, se
torne um dos grandes pó-

los educacionais do estado de São Paulo, igualando-se a grandes cidades.
O Instituto dará seqüência à programação
da Semana de Integração
no mesmo local; programação que engloba apresentação da equipe de trabalho, mesas redondas,
palestras e debates. As
aulas no prédio do Instituto começam na próxima segunda-feira.

RELIGIÃO:

Missa em Ação de Graças marcou o dia da
Fundação da Paróquia de São Pedro Apóstolo

Arcebispo
Metropolitano Dom
Maurício Grotto

A noite de quartafeira, 16/02, foi memorável aos paroquianos
da Igreja de São Pedro
Apóstolo. Uma Missa
em Ação de Graças pelos 25 anos da paróquia
foi celebrada pelo Padre Milton Perretti, e
uma multidão de fiéis
participou das festividades que contou com
queima de fogos e uma
emocionante homenagem com a execução do
“Hino do Jubileu”, composto especialmente

para a data.
As comemorações
pelos 25 anos da Paróquia de São Pedro
Apóstolo prosseguem
neste domingo, 20/02,
com a participação do
Arcebispo Metropolitano Dom Maurício Grotto que celebrará uma
Missa de Crisma na
Igreja de Santa Edwiges, às 16 horas, e à
noite, a partir das 19h30,
juntamente com o Padre Milton, a missa na
Igreja de São Pedro.

Show do Jubileu –
Outro ponto alto das comemorações do Jubileu
de Prata da Igreja de
São Pedro Apóstolo foi
o show do cantor Walmir Alencar, do grupo
Ministério Adoração e
Vida, ocorrido na noite
do dia 29 de janeiro.
Milhares de pessoas
cantaram e aplaudiram
as canções de louvor
executadas pelo cantor
Walmir, um dos maiores
ícones da atualidade da
música católica.

Alunos da ETEC em sala de aula

A Escola Técnica de
Avaré parabeniza seus
alunos que concluíram
o terceiro ano do Ensino Médio em 2010, que
foram aprovados em
vestibulares de universidades e faculdades
públicas e privadas de
Avaré e de outras cidades do Estado de São
Paulo.
Os alunos aprovados
são Alexandre Dorth de
Andrade, Bruno Henrique Nunes, Luiz Carlos
Alves Junior, Glaucia
Nogueira M. de Oliveira, Glaucia Aparecida
Quirino, Letícia Peres
Ramos Dias, Felipe Coelho, Felipe Vicente Rodrigues, Raphael Sena
M. de Souza, Mariane
de Paula Nagamin, Marina Fernanda Ferreira,
Wesley Bruno Faustino,
Bianca Rodrigues de
Alcantara, Pedro Paulo
Santos Ferreira, Maria
Fernanda Ferreira e Richard Pereira
A ETEC destaca
que possui setenta vagas

para o Ensino Médio no
período da manhã. O
curso é destinado a todos os alunos que concluíram o ensino fundamental da rede pública
ou privada de ensino. O
ingresso dos alunos é realizado mediante a uma
prova classificatória, popularmente conhecida
como Vestibulinho.
“Somente poderão
realizar a prova para ingressar no Ensino Médio da ETEC aqueles
alunos que estiverem
cursando o nono ano do
ensino fundamental (antiga oitava série).“Os
alunos que estiverem
cursando o segundo ou
terceiro ano do Ensino
Médio em outra escola
e quiserem se transferir para a ETEC terão
que realizar uma prova
classificatória para ocupar possíveis vagas remanescentes. O edital
desta prova será divulgado no site da escola.
Os cursos da ETEC
são gratuitos.
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Águas de Santa Bárbara, Arandu, Avaré, Barão de Antonina, Cerqueira César, Coronel Macedo,
Fartura, Iaras, Itaí, Itaporanga, Manduri, Paranapanema, Piraju, Sarutaiá, Taguaí, Taquarituba e Tejupá.
Cláusula 4ª.: DO FINANCIAMENTO
O convenio contará para seu financiamento com fontes de verbas federal e Municipal, das quais a
fonte federal será por parte do Ministério da Saúde, conforme portaria de financiamento do custeio
e portaria de habilitação do Serviço Pré-Hospitalar Móvel a serem publicadas, e a fonte municipal virá
em forma de contrapartida dos municípios integrantes deste convenio que será expressa através de
uma clausula detalhada no Plano de Trabalho, objeto deste convenio, destacando sua aplicação,
responsabilidade e valor de cada signatário, em acordo com o Protocolo de Intenções assinado.
Cláusula 5ª.: DA VIGÊNCIA
O prazo da vigência do presente termo será de 12 meses podendo ser renovado por iguais e
sucessivos períodos, até o limite de sessenta meses.
Cláusula 6ª.: DAS CONDIÇÕES GERAIS
Na execução do presente Convênio, os partícipes deverão observar as seguintes condições gerais:
I -o acesso ao SUS se faz-se preferencialmente pelas unidades básicas de saúde, ressalvadas as
situações de urgência e emergência;
II - encaminhamento e atendimento do usuário, de acordo com as regras estabelecidas para a
referência e contra referência, ressalvadas as situações de urgência e emergência;
III - gratuidade das ações e dos serviços de saúde executados no âmbito deste Convênio;
IV - a prescrição de medicamentos deve observar a Política Nacional de Medicamentos, observando
sempre a padronização de medicamento da conveniada.
V -atendimento humanizado, de acordo com a Política Nacional de Humanização do SUS;
VI -observância integral dos protocolos técnicos de atendimento e regulamentos estabelecidos pelo
Ministério da Saúde e respectivos gestores do SUS; e
VII - estabelecimento de metas e indicadores de qualidade para todas as atividades de saúde
decorrentes desse Convênio;
Cláusula 7ª.: DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Avaré, Estado de São Paulo, para dirimir questões sobre a execução do presente convênio e seus aditivos que não puderem ser resolvidas de comum acordo entre
os participes, nem pelo Conselho Municipal e Estadual de Saúde.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 18 de janeiro de 2011.
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Cláusula 3ª.: DO SUPORTE A REDE DO SAMU REGIONAL – 192.
Para o suporte a rede do Samu Regional o colegiado contará com as unidades assistenciais de
saúde já operando nos municípios conforme quadro abaixo:

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

MINUTA DO PLANO DE TRABALHO DOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES
DO COLEGIADO DE GESTÃO REGIONALVALE DO JURUMIRIM – AVARÉ SP

Cláusula 1ª.: DO OBJETO.
O presente Plano de Trabalho tem como objetivo a manutenção financeira, material e pessoal do
Serviço Pré-Hospitalar Móvel – Samu Regional – pelo Ministério da Saúde e todos os municípios na
área do Colegiado de Gestão Regional do Vale do Jurumirim, executando ações e serviços ligados
à Política de Atenção às Urgência do SUS e pactuações dos gestores do SUS.
Considerando a Portaria n° 1.863/GM de 29 de setembro 2003, que institui a Política Nacional de
Atenção às Urgências;
Considerando a Portaria n° 1.864/GM de 29 de setembro 2003, que institui o componente préhospitalar móvel de Política de Atenção às Urgências, por intermédio da implantação de Serviços de
atendimento às Urgências – SAMU 192 , em municípios e regiões de todo o território, no âmbito do
Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria n° 1.828/GM de 02 setembro 2004, que institui o incentivo financeiro para
adequação de área física das Centrais de Regulação de Urgência em estados, municípios e regiões
de todo o território nacional;
Considerando a Portaria n° 2.970 de 08 dezembro 2008, que institui as diretrizes técnicas e financeiras de fomento à regionalização de Rede Nacional SAMU 192.
Cláusula 2ª.: DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA
A área de abrangência do Samu Regional envolverá todos os municípios do Colegiado conforme
quadro abaixo

Cláusula 4ª.: DOS RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE AOS MUNICÍPIOS DO COLEGIADO.
Os recursos oriundo do Ministério da Saúde virá com fornecimento das ambulâncias, de investimentos
para implantação e de custeio para a Base da Central de Regulação do Samu 192, bases descentralizadas do Samu 192 e Salas de Estabilizações para os município descritos no quadro abaixo:

Cláusula 5ª.: DOS RECURSOS DOS MUNICÍPIOS DO COLEGIADO.
Os recursos de contra partida oriundos dos municípios do colegiado custeará a contratação de
profissionais, compra de uniformes, manutenção das bases descentralizadas, manutenção das
ambulâncias e das salas de estabilizações, sendo o que compete a cada município será descrito em
cláusula específica deste plano de trabalho.
Cláusula 6ª.: DOS PROFISSIONAIS.
Para o funcionamento da Rede do Samu Regional será necessário os profissionais descritos abaixo
por cargos, quantidade, carga horária semanal, valor mensal salario, custo mensal com encargos.
A contratação de pessoal dar-se-á por processo seletivo, e se regerá pelos ditames constantes da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
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Cláusula 7ª.: DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO DO SAMU REGIONAL.
Conforme firmado no protocolo de intenções e convenio a apresentação dos valores de despesas de
custeio a serem desembolsadas pelos municípios integrantes do Colegiado, conforme sua participação.
As despesas de custeio foram divididas em:
Despesa com a manutenção das ambulâncias, somente para os municípios em que for instalada uma
Base do Samu 192, como Avaré, Cerqueira César, Fartura, Itaí, Itaporanga, Paranapanema, Taquarituba
e Taguaí.
Despesa com a compra de uniformes, conforme a quantidade de profissionais contratados pelo
município.
Despesa com a contratação de profissionais conforme distribuição e participação da Rede do Samu
Regional.
A despesa da Sala de Estabilização ficará a cargo do município que obteve habilitação no Ministério
da Saúde, não sendo objeto de rateio com os demais municípios de Colegiado.
Cláusula 8ª.: DA PREVISÃO DE DESEMBOLSO POR MUNICÍPIO PARA O SAMU REGIONAL.

Continua na página 15
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Parágrafo 2º - A revogação da permissão, não importará em direito ao Permissionário à indenização
pelas melhorias porventura introduzidas nas dependências, ressalvando o direito ao Permissionário
de retirar as instalações consideradas removíveis, e ao mesmo pertencentes.
Artigo 5º - A presente permissão será formalizada por termo a ser lavrado pela Procuradoria Geral
do Município.
Artigo 6º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 31 de janeiro de 2011.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO
Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto nº 2.671, de 08 de fevereiro de 2011.
ESTA PUBLICAÇÃO PREVALECE SOBRE A ANTERIOR
(Dispõe sobre criação de vagas em concurso público e dá outras providências.)

ROGELIO BARCHETI URREA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
Considerando a necessidade de convocação de Professores de Educação Básica I (PEB I) para
o preenchimento dos cargos para salas livres das Unidades Escolares do Município.
Decreta:Artigo 1º- Ficam elevadas em mais 07 (sete) unidades, o número de vagas de PEB I, constante do
Edital de Convocação do Concurso Público nº 006/2010, homologado em 06 de Janeiro de 2011,
publicado em 08/01/2011.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 08 de fevereiro de 2011.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO
Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto nº 2.675, de 14 de fevereiro de 2011.
(Dispõe sobre determinação e dá outras providências.)
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
Considerando, as constantes reclamações dos usuários sobre a ausência de “táxis” na Rodoviária;
D e c r e t a : Artigo 1º - A partir do dia 1º de maio de 2011, o Ponto de Táxi da Rodoviária será liberado para todos
os taxistas, no período das 22:00 às 6:00 horas.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 14 de fevereiro de 2011.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
Prefeito
Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
Supervisor da Secretaria de Gabinete

LEIS
Decreto nº 2.661, de 31 de janeiro de 2011.
ESTA PUBLICAÇÃO PREVALECE SOBRE A ANTERIOR
(Permite o uso de área pública, para implantação de banca de jornais e revistas, na Praça Johnn
Gordon, pelo Sr. Lenon de Freitas Nunes.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas pela LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE AVARÉ, em seu artigo 119, § 3º.
DECRETA
Artigo 1º - Fica o Sr. LENON DE FREITAS NUNES, autorizado a utilizar uma área de aproximadamente 21m2 (vinte e um) metros quadrados do bem público municipal, localizado na Praça Johnn Gordon.
Artigo 2º - O bem público municipal descrito no artigo anterior, deverá ser utilizado pelo Permissionário,
única e exclusivamente para a instalação de banca de jornais e revistas.
Parágrafo 1º - Fica ressalvado ao Permissionário, por sua conta e risco, adequar as dependências
às suas necessidades, desde que não prejudique a estrutura das mesmas.
Parágrafo 2º - Obriga-se ainda, o Permissionário, a zelar pelas instalações elétricas e hidráulicas
das dependências.
Artigo 3º - Correrão por conta do Permissionário, as despesas decorrentes da utilização de energia
elétrica e de aparelhos de telecomunicação, necessários à ativação e funcionamento da banca.
Artigo 4º - A Permissão de uso é realizada a título precário, por prazo indeterminado, tendo caráter
gratuito e intransferível.
Parágrafo 1º - Revogada a permissão, as dependências serão restituídas á Permitente, independentemente de qualquer providência judicial ou extrajudicial.

COMUNICADO
O presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra Sr. João Fidelis, vem por meio
deste, comunicar a população que no dia 15/02/2011, ocorreu a reunião mensal do conselho, e estiveram presentes:
União Negra Avareense UNA e OAB; membros que não compareceram e justificaram a ausência: Fundo Social, Secretaria da Saúde e Secretaria da Cultura; membros ausentes
e sem justificativa: Câmara Municipal, Rotary Club, 1ª Companhia PM, Secretaria do Bem Estar Social e Secretaria da
Educação.
As reuniões mensais do conselho, serão realizadas na terceira semana do mês as terças-feiras.
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ALISTAMENTO
MILITAR
JOVENS QUE NASCERAM EM 1993:
Compareçam à Junta de Serviço Militar, no período
de 02 de Janeiro à 30 de abril de 2011.
Rua Sergipe, nº1370 – Centro – Avaré SP
Horário: de 2ª à 5ª feira, das 08h00 às 11h00 e das
13h30 às 16h00.
Documentos Necessários:
a)
Certidão de Nascimento (original e xérox)
b)
R.G.
c)
CPF (se tiver)
d)
02 fotos 3x4
e)
Declaração da escola
Atenção: Cidadãos que estiverem em débito com o
serviço militar (que nunca se alistaram, compareçam à Junta de Serviço Militar para regularizar sua
situação).

18

SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 499

AVARÉ, 19 DE FEVEREIRO DE 2011

POLÍCIA:

Jorge Cardoso de Oliveira
assume a Seccional de Avaré

Tomou posse na noite
de 11/2 como seccional de
polícia de Avaré, o delegado Jorge Cardoso de Oliveira, que trabalhava comodelegado-assistente desde
2002 e agora assumiu o
posto de Vagner Bertoli, que
ocupou o cargo nos últimos
cinco anos. A transmissão
do cargo foi realizada no
Plenário da Câmara Municipal sob presidência do
delegado Weldon Carlos da
Costa, diretor do Deinter 7
– Sorocaba.
O secretário estadual
de Administração Penitenciária, Lourival Gomes,
que já foi diretor da Penitenciária I de Avaré, prestigiou o evento e falou de
seus laços de amizade
com o delegado Jorge
Cardoso e com o antecessor, bem como parabenizou ambos pela gestão na

Delegado Seccional Jorge Cardoso de Oliveira e família

seccional.
Também estiveram
presentes os ex-delegados seccionais de Avaré
Nilton Henrique Peccioli
e Edmundo Lellis, o presidente do Sindpesp, George Melão, os delegados
seccionais Antonio Car-

los Neto (Botucatu) e
Marcelo Murad (Itapetininga), e ainda policiais
civis da cidade e região,
políticos e autoridades.
BIOGRAFIA
Jorge Cardoso ingressou na Polícia Civil em
1977, na carreira de es-

crivão. Em 1983 passou
para o cargo de delegado, trabalhando em delegacias da capital paulista. No mesmo ano foi
transferido para o interior, onde assumiu suas funções na cidade de Águas
de Santa Bárbara, e logo
depois Cerqueira César,
onde ficou por seis anos.
Em Avaré o delegado
ainda trabalhou na Delegacia de Investigações
sobre Entorpecentes
(Dise) e na 43ª Ciretran.
Como titular da Seccional
de Avaré, comandará as
delegacias de Águas de
Santa Bárbara, Arandu,
Avaré, Barão de Antonina, Cerqueira César, Coronel Macedo, Fartura,
Iaras, Itaí, Itaporanga,
Manduri, Paranapanema,
Piraju, Sarutaia, Taguaí,
Taquarituba e Tejupá.

VAGAS DE EMPREGO

PAT AVARÉ

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

GERAÇÃO DE RENDA:

CRAS II entrega certificados de
cursos oferecidos pelo SENAC

O Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS) II, localizado no
Bairro Vila Martins II, Rua
Maneco Dionísio n. 318,
realizou, no último dia 11,
uma cerimônia de entrega
de certificados aos beneficiários do Programa Bolsa Família, que concluíram
os cursos de Manicure/
Pedicure e de Jardinagem
oferecidos pelo SENAC.
Essa parceria da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social com o instituto SENAC visa preparar os beneficiários do

Programa Bolsa Família
para o mercado de trabalho. O curso teve duração de dois meses e 11
beneficiários receberam
o certificado durante a
cerimônia. Carolina Javaro, coordenadora de
curso do CRAS II, salienta que este teve início
com 45 beneficiários, porém muitos desistiram ao
decorrer das atividades.
A coordenadora também informou que o único
critério para seleção, é que
a pessoa seja beneficiária
do Programa Bolsa Família e demonstre interesse

QUEM PRECISA, ENCONTRA.
QUEM PROCURA, CONTRATA.
Empresas acessem o site e cadastrem suas vagas.
É fácil e o custo zero.
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Centro Administrativo Municipal
Departamento de Fiscalização e ISS
AVISO AOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO
BALNEÁRIO COSTA AZUL I – II - III
Beneficiários que concluiram o curso

pelos cursos profissionalizantes oferecidos, informa
ainda, que no momento, no
CRAS II está ocorrendo
um curso de bordado artesanal. Os beneficiários que

desejarem informações
sobre a abertura de novos
cursos profissionalizantes,
podem se informar no local ou pelo telefone (014)
3731-2034.

Conforme oficio nº. 1620/10 da Promotoria de Justiça de Avaré,
NOTIFICAMOS a todos os proprietários dos imóveis localizados no
Balneário Costa Azul I , II e III , que utilizam fossa negra ao invés de
fossa septica, para a devida adequação, no prazo de 30 (trinta)
dias. Mais informações procurar o Departamento de Fiscalização
ou Secretaria da Habitação, no Centro Administrativo Municipal , à
Rua Rio Grande do Sul, 1.810.
Avaré, 21 de janeiro de 2011.
Flávio Valentin Denardi - RG 4.577.221-6
Supervisor Depto. Fiscalização e ISS
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ESPORTES:

RESOLUÇÃO

Secretaria Municipal da Educação
RESOLUÇÃO SME Nº03 de 14 de fevereiro de 2011.
(Dispõe sobre a Jornada Docente do Quadro de Magistério
da Rede Municipal de Ensino da Estância Turística de Avaré
para PEB II na modalidade EJA).

A Secretária Municipal da Educação, considerando a necessidade de estabelecer normas, critérios e procedimentos que assegurem a legalidade e a transparência do processo de composição da jornada de trabalho do docente, resolve:
SEÇÃO I
CAPUT
Das disposições preliminares
Fica facultativo ao PEB II da modalidade EJA, a jornada mínima de
20 horas/aula semanais e 4 horas de trabalho pedagógico, sendo
2 exercidas na escola com atividades coletivas e 2 em local de
livre escolha, podendo reduzi-la para o mínimo de 12 horas/aula
semanais, sendo:
a- 10 horas/aula em atividades com alunos;
b- 2 horas/aula de trabalho pedagógico exercidas na escola, com
atividades coletivas.
ARTIGO 1º- O Docente titular de cargo poderá optar semestralmente no momento do processo de atribuição de aulas, mediante
requerimento à Secretária Municipal de Educação, pela jornada
de trabalho reduzida, em conformidade com o caput desta.
ARTIGO 2º- O docente que tiver redução de jornada a seu expresso pedido, não poderá voltar a ampliá-la no decorrer do semestre letivo.
Lúcia Helena Lélis Dias
Secretária Municipal da Educação

INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO
CAMPUS AVARÉ

Comunicado
Os alunos classificados no processo seletivo simplificado para
as vagas remanescentes do Curso Técnico em Eventos no
Instituto Federal Campus Avaré, deverão comparecer na Instituição para realizarem as matrículas.
Endereço para consulta da lista de classificados: http//
www.ifsp.edu.br/
Data Matrícula: 21/02/2011 “segunda-feira”
Local: Avenida Professor Celso Ferreira da Silva S/N – Bairro
Jardim Europa
Horário: das 13 as 21:00hs.
Procurar Srta. Clara
Lista de documentos
- Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Fundamental;
- Certificado ou (Declaração de Conclusão) e Histórico Escolar do Ensino Médio ou ainda atestado de Matrícula no 2º ou 3º
ano do Ensino Médio;
- Certidão de Nascimento ou Casamento;
- Cédula de Identidade (RG);
- Cédula de Identidade para estrangeiros;
- Certidão de Registro do Consulado (para estrangeiros);
- Título de Eleitor;
- Comprovante de votação da última eleição;
- Certidão de Alistamento Militar ou Carteira de Reservista ou
ainda Certificado de Dispensa Militar (para maiores de 18 anos);
- CPF;
- 02 fotos 3X4 recentes e identificadas com o nome no verso;
- Comprovante de endereço;
IMPORTANTE
- TRAZER CANETA AZUL OU PRETA (para preenchimento de
dados na ficha cadastral);
- TRAZER CÓPIA SIMPLES ACOMPANHADA DOS ORIGINAIS
PARA CONFERÊNCIA NO ATO DA MATRÍCULA.
- APÓS A MATRÍCULA, OS ALUNOS DEVERÃO INICIAR AS
AULAS NO DIA 22/02/2011 “TERÇA-FEIRA”.
- MAIORES INFORMAÇÕES A RESPEITO DO HORÁRIO DE AULAS, SERÁ DIVULGADO NO ATO DA MATRÍCULA.
Benedito G.F.Costa
Diretor Geral Campus Avaré

Corrida e Caminhada já
ultrapassam 500 inscritos
A população avareense já está aderindo à
“Corrida e Caminhada
Ecológica 5 K - pela Preservação da Água”, que
será realizada na cidade
no dia 27. Faltando duas
semanas para o evento
patrocinado pela Duke
Energy, mais de 500 participantes se inscreveram.
Vale lembrar que os organizadores distribuirão
kit de participação aos
primeiros 1.200 inscritos,
contendo camiseta, boné,
isotônico, frutas e barras
de cereais.
A participação é gratuita e os interessados
podem se inscrever até
dia 23 de fevereiro pelo
site http://ativo.uol.com.br
ou nas secretarias municipais de Cultura e de
Esportes. A corrida é
para maiores de 18 anos,

enquanto a caminhada é
aberta para participantes
de todas as idades.
De acordo com Fábio
Stefani, presidente da
Liga RMC de Esportes,
responsável pela parte
técnica da corrida e da
caminhada e organização
geral do evento, o objetivo é incentivar as pessoas ao exercício físico,
contribuindo para criar
hábitos de vida mais saudáveis a partir da prática
esportiva.
“Com a parceria da
Prefeitura de Avaré e
entidades locais, o evento também promoverá
educação ambiental e
apresentações culturais
que irão movimentar a
praça da Concha Acústica durante toda a manhã,
paralelamente à parte esportiva”, ressalta André

Guimarães, da área de
Relações Institucionais da
Duke Energy.
“Toda movimentação a
favor do meio ambiente
não só é válida, mas imprescindível. A parceria
entre poder público e empresas, como a Duke
Energy, contribui para o
maior alcance das ações
educativas, como neste
caso da Corrida e Caminhada Ecológica. Será um
ótimo evento para Avaré”,
avalia a secretária de
Meio Ambiente, Mirthes
Yara de Freitas Vieira.
A Secretaria de Meio
Ambiente disponibilizará
oficina de artesanato com
papel jornal, sob coordenação de Nilza Rodrigues,
do projeto Reciclarte, e
desenvolverá junto ao
público presente a campanha “Água e óleo não

combinam”, visando à
preservação da água –
tema do evento.
Na tenda de educação
ambiental montada na
praça, a Duke Energy
apresentará aos visitantes
os programas ambientais
desenvolvidos pela empresa, que também trará
o espetáculo “Compartilhágua”, apresentado pela
Cia. de Teatro Trem Bão.
“A programação inclui, ainda, apresentações
de artes marciais, de malabares e show com a
Banda Impacto, entre
outras. O evento será
uma oportunidade a mais
para que a comunidade de
Avaré se reúna na praça,
em torno de atividades
que visam contribuir para
a melhor qualidade de
vida de todos”, conclui
Guimarães.

Torneio de Futebol beneficente
no Bairro do Camargo
Nos dias 26 e 27 de
janeiro será realizando um
Torneio de Futebol beneficente no Bairro do Camargo, no campinho existente na comunidade, que
conta com organização de

Mário Luiz Perez Filho, o
popular Maninho. O campinho receberá todas as
melhorias necessárias por
parte da Prefeitura para a
realização do evento, que
contará com participação

de cerca de 20 times. A inscrição é uma cesta básica
e a mesma pode ser feita
pelo celular (14) 9a6 617500. Avaré premiação em
dinheiro e troféus, sendo : 1º
lugar – R$ 150,00 + troféu;

2º lugar – R$ 110,00 + troféu; 3º lugar – R$ 80,00 +
troféu e 4º lugar – R$ 30,00,
5 kg de costela + troféu. O
melhor artilheiro e melhor
goleiro da competição também receberão troféus.

BAIRROS:

Prefeitura realiza melhorias na Vila Esperança
Atendendo a pedidos
do líder comunitário Valdir
Rodrigues, foram realizadas diversas melhorias na
Vila Esperança pela Prefeitura Municipal, entre

elas, buracos abertos pelas
chuvas que já foram tampados, ajuda com materiais para vítimas das chuvas, compra de uma área
de 10 mil metros quadra-

dos para assentamento das
famílias que estão em área
verde e em edículas, num
total de 20 lotes, bem como
o bairro foi todo dedetizado pela SUCEN.

Valdir Rodrigues comunica que haverá eleição da
Associação dos Moradores no dia 4 de abril, onde
ele, concorre mais uma vez
ao cargo de presidente.
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