- SEMANÁRIO 04 DE DEZEMBRO DE 2010
ANO VIII Nº 489
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Governo Municipal
articula R$ 33 milhões
para obras contra
enchentes
Um amplo projeto de engenharia foi entregue na Casa Civil da Presidência
da República com o objetivo de incluir a obra no orçamento do
PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Há décadas as enchentes
vem causando transtornos às nossas famílias danificando residências e vias
públicas, derrubando árvores e facilitando a expansão de erosões. Avaré já
figura na lista das cidades pré-selecionadas para o PAC e esse antigo sonho
dos avareenses poderá se tornar realidade com a aprovação do projeto pelo
Governo Federal. Página 9.

Avaré conquista mais uma ambulância

Mais uma ambulância
conquistada para Avaré,
graças aos esforços do
Governo Municipal. O
novo veículo vem a somar com uma outra ambulância, um micro-ôni-

Problema das enchentes terá fim com a obra de drenagem

Avaré nas comemorações
do Dia Mundial de Luta
Contra a Aids
bus e duas viaturas do
SAMU, adquiridos anteriormente . Os novos veículos serão utilizados
para o transporte de pacientes para hospitais de
cidades vizinhas.

O micro-ônibus pode
transportar até 24 passageiros. Com os novos veículos os pacientes terão
maior comodidade nas
viagens, que antes era
feita com perua Kombi.

No Dia Mundial de
Luta Contra Aids, 1º de
dezembro, o laço vermelho, visto como símbolo de
solidariedade e de comprometimento na luta
contra a doença, foi colocado em dois pontos da
cidade, no Paço Municipal e no Cristo Redentor.

Já a Secretaria Municipal de Saúde realizou de
16 de novembro a 1º de
dezembro a Campanha
“Fique Sabendo”, que
teve como finalidade
conscientizar a população
no que diz respeito ao teste de HIV (vírus da
AIDS). Página 17.

GP Cidade
Avaré de Kart
acontece
amanhã
Página 12.

Abertas as
inscrições para
a 65ª Corrida
de São Silvestre
Página 12.
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CARTÕES DA ZONA AZUL

POSTOS DE VENDA
Santa Efigênia Informática
Rua Goiás, 1464
Da FFrut
rut
ve
rutaa Sor
Sorve
vett eria
Rua Rio Grande do Sul, 1380
Center Som Watanabe
Rua Alagoas, 1543
Banca Central
Rua Rio G. do Sul c/ Rua Alagoas
Banca do Mercado
Rua Pernambuco c/ Rua Sta. Catarina
Abavil
Rua Pernambuco, 1346
Babucha
Rua Pernambuco, 1472
Xerox e Chaveiro Center
Rua Pernambuco, 1271
Café e Prossa
Rua Santa Catarina, 1386
Casa Chaddad
Largo São João, 200
DAP Revistaria
Rua Rio de Janeiro, 1626
Farmácia São Bento
Rua São Paulo c/ Rua Pernambuco
P ont
ontoo do Car tão
Rua Rio Grande do Sul, 1452
Clinica do Tênis
Rua Pernambuco, 1521
Livraria e Locadora Betel
Rua Pernambuco c/ Rua Piauí
Sor ve
rut
vett eria Gur
Gurtt FFrut
Rua Rio Grande do Sul c/ Rua Domiciano Santana
360° Graus Confecções
Rua Alagoas, 1455/2
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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
MARIALVA BIAZON
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
ROBERTO ARAÚJO - PRESIDENTE
EMAIL: VEREADORROBERTOARAUJO@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
ASSESSOR: JONAS @CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
FONE: (14) 9786-3167

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

GERMINAL PEGOLI JUNIOR
EMAIL: VEREADORPEGOLI@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
ASSESSORA: FABIANA@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
FONE: (14) 9612-3514

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

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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LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº.005/10 – PROCESSO Nº.508/10
Objeto: Formalização de Convênios – Prefeitura e Instituições
Financeiras interessadas em fornecer cartão de crédito.
Data de Encerramento: 23 de dezembro de 2010, às 09:30
horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 23 de dezembro de 2010, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 01 de outubro de 2010 – Érica Marin
Henrique – Presidente da CPJL.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 081/10
PROCESSO Nº.481/10
Objeto: Aquisição de óleos e graxa para a S.M.de Meio Ambiente.
Recebimento das Propostas: 26 de novembro de 2010, das
09:00 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 26 de novembro de 2010, das 13:35
às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 26 de novembro de 2.010, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 05 de novembro de
2010 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 088/10 – PROCESSO Nº. 507/10
Objeto: Aquisição de medicamentos de atenção básica para os
PAS’s e ESF’s.
Recebimento das Propostas: 22 de dezembro de 2010, das
09:00 às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 22 de dezembro de 2010, das 13:35
às 13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 22 de dezembro de 2.010, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de dezembro de
2010 – Érica Marin Henrique – Pregoeira.

ADJUDICAÇÃO

Concorrência Pública nº.022/10–Processo nº.406/10
Fica adjudicado à Empresa CONSTRUTORA MAHID LTDA, com
valor total de R$ 251.372,17 (duzentos e cinquenta e um mil,
trezentos e setenta e dois reais e dezessete centavos),
objetivando a reforma, adequação e ampliação do CEI – Creche
Adalgiza de Almeida Ward – adjudicado em: 24/11/2010.

HOMOLOGAÇÃO

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa CONSTRUTORA MAHID LTDA,
objetivando a reforma, adequação e ampliação do CEI – Creche
Adalgiza de Almeida Ward, relativa a Concorrência Pública nº.
022/10 – Processo nº.406/10 - Homologado em: 17/11/2010.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a Empresa IVONETE CARMELITA MEIRELES DE OLIVEIRA
35527888839, objetivando a concessão de espaço da área de alimentação no Camping Municipal, relativa a Concorrência Pública nº.
026/10 – Processo nº.418/10 - Homologado em: 17/11/2010.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa SANTEC AGUDOS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME, objetivando a aquisição de materiais de limpeza para o Paço Municipal e Centro Administrativo
Municipal, relativa a Pregão Presencial nº. 084/10 – Processo
nº.455/10 - Homologado em: 12/11/2010.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
ME, objetivando retífica de motor e serviço de bomba e bico injetor,
com fornecimento de peças e mão-de-obra em 02 veículos da
frota da educação, relativa a Pregão Presencial nº. 089/10 –
Processo nº.465/10 - Homologado em: 25/11/2010.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré, no
uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme o
disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a Empresa P.V.T. COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS
PARA ESCRITÓRIO LTDA ME, objetivando a locação de 09
multifuncionais para a S.M.de Educação, relativa a Pregão Presencial
nº. 090/10 – Processo nº.468/10 - Homologado em: 29/11/2010.
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa MARIA ANGÉLICA FONSECA
VENTURINI ME, objetivando a aquisição de hortifrutis para alimentação dos funcionários da garagem municipal, relativa a Pregão Presencial nº. 091/10 – Processo nº.469/10 - Homologado em: 30/11/2010.
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa AVARÉ VEÍCULOS LTDA, objetivando a
aquisição de um veículo para o CEREST, relativa a Pregão
Presencial nº.093/10 – Processo nº.474/10 - Homologado
em: 01/12/2010.

RATIFICAÇÃO
Inexigibilidade nº. 041/10–Processo nº. 505/10
Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à Empresa M M P
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, com valor total de R$ 12.500,00
(doze mil e quinhentos reais), objetivando a contratação do
músico Avareense Juca Novaes, com fulcro no artigo 25 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de
novembro de 2010 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº.024/09 – Processo nº. 684/09, Contrato (047/10), que
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, objetivando a construção da cobertura metálica da
pista de velocidade no Parque de Exposições Dr. Fernando Cruz
Pimentel, com prorrogação até 23 de dezembro de 2010 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade Pregão Presencial
Nº.085/09 – Processo nº.614/09, Contrato (586/09), que faz
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa CARBONERO E CUSTÓDIO LTDA, objetivando a locação
de 04 caminhões adaptados com coletores/compactadores para
o setor de coleta de lixo, com prorrogação até 12 de fevereiro de
2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade Pregão Presencial
Nº.037/10 – Processo nº. 275/10, Contrato (266/10), que faz entre
si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, com prorrogação até 09 de
fevereiro de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade Pregão Presencial
Nº.037/10 – Processo nº. 275/10, Contrato (266/10), que faz
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa JBS S/A, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios
para a merenda escolar, com prorrogação até 09 de fevereiro de
2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/10 – Processo nº. 018/10 fica
aditado o valor de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), para a
empresa ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, o que
corresponde a aproximadamente 0,6% (zero vírgula seis por
cento) do valor total adjudicado no processo licitatório em questão
objetivando a aquisição de combustíveis para a Frota Municipal Assinatura do Termo Aditivo em: 30 de novembro de 2010.

SUPRESSÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/10 – Processo nº. 005/10
fica suprimido o valor do respectivo contrato ganho pela empresa
IMPREJ ENGENHARIA LTDA, no valor total de R$ 185.968,54
(cento e oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta e oito
reais e cinquenta e quatro centavos), o que corresponde
1,78% (um vírgula setenta e oito por cento), do total do
contrato, o que objetiva a construção do Fórum de Avaré - Assinatura do Termo de Supressão: 24/11/2010.
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REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA nº. 027/10 – Processo nº. 428/10, objetivando a concessão para realização do City Tour, conforme preceitua o “caput”
do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em:
18/11/10 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 066/10 – Processo nº. 417/10, objetivando a aquisição
de materiais de encanamento hidráulico para reparos em praças
e jardins, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/
93 e suas alterações. - Revogada em: 16/11/10 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.
Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 069/10 – Processo nº. 423/10, objetivando a aquisição e
instalação de 02 bombas de aquecimento da piscina municipal,
conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas
alterações. - Revogada em: 18/11/10 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

RESCISÃO

Fica RESCINDIDO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 002/06 – Processo nº. 002/06, que fazem entre si
a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa WANDERLEI CANDIDO EPP, objetivando a concessão de Uso de Bem
Público (Matadouro Municipal). Rescindido em: 29/10/10 - Rogelio
Barchetti Urrêa-Prefeito Municipal.

Fica RESCINDIDO o contrato na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 018/08 – Processo nº. 098/08, que fazem entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa VIAPIANA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA,
objetivando a construção da cobertura de uma quadra poliesportiva
na EMEF “Ulisses Silvestre”. Rescindido em: 23/11/2010 - Rogelio
Barchetti Urrêa-Prefeito Municipal.
Fica RESCINDIDO o contrato na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 021/08 – Processo nº. 113/08, que fazem entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa VIAPIANA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA,
objetivando a construção da cobertura de uma quadra poliesportiva
na EMEF “Maria Nazareth Abs Pimentel”. Rescindido em: 23/11/
2010 - Rogelio Barchetti Urrêa-Prefeito Municipal.

Fica RESCINDIDO o contrato na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 022/08 – Processo nº. 115/08, que fazem entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa VIAPIANA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA,
objetivando a construção da cobertura de uma quadra poliesportiva
na EMEF “Prof. Carlos Papa “. Rescindido em: 23/11/2010 - Rogelio
Barchetti Urrêa-Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO

Modalidade: Concorrência Pública nº. 018/10–Processo nº. 402/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: CONSTRUTORA AMARO E EMPREENDIMENTOS
LTDA EPP
Objeto: reforma, adequação e ampliação da EMEB Zaini Zequi
Valor Mensal: R$ 124.277,41 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 17/11/2010

Modalidade: Concorrência Pública nº. 022/10–Processo nº. 406/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: CONSTRUTORA MAHID LTDA
Objeto: reforma, adequação e ampliação do CEI – Creche Adalgiza
de Almeida Ward
Valor Mensal: R$ 251.372,17 (duzentos e cinquenta e um mil,
trezentos e setenta e dois reais e dezessete centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 24/11/2010

Modalidade: Concorrência Pública nº. 023/10–Processo nº. 407/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: LIMASTRO COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA EPP
Objeto: reforma, adequação e ampliação do CEI – Creche Olga
Giraldi de Brito
Valor Mensal: R$ 292.550,16 (duzentos e noventa e dois
mil, quinhentos e cinquenta reais e dezesseis centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 18/11/2010

4

SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 489

Modalidade: Concorrência Pública nº. 024/10–Processo nº. 408/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: MENEZES TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA
Objeto: reforma, adequação e ampliação do CEI – Creche Maria
Isabel D. Leal
Valor Mensal: R$ 297.937,00 (duzentos e noventa e sete
mil, novecentos e trinta e sete reais).
Data da Assinatura do Contrato: 19/11/2010

Modalidade: Concorrência Pública nº. 026/10–Processo nº. 418/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: IVONETE CARMELITA MEIRELES DE OLIVEIRA
35527888839
Objeto: Concessão de espaço da área de alimentação no Camping Municipal.
Valor Mensal: R$ 4.444,00 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais).
Data da Assinatura do Contrato: 24/11/2010

AVARÉ, 04 DE DEZEMBRO DE 2010
Modalidade: Pregão Presencial nº. 080/10 – Processo nº. 441/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: SANTEC AGUDOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA ME
Objeto: Aquisição de material de limpeza para a S.M.de Esportes
e Gabinete do Executivo.
Valor Global: R$ 29.076,60 (vinte e nove mil, setenta e seis
reais e sessenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 05/11/2010
Modalidade: Pregão Presencial nº. 082/10 – Processo nº. 444/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: GRAFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA ME
Objeto: Aquisição de talões de feira livre e ambulante para o
Setor de ISS.
Valor Global: R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 09/11/2010

Valor Global: R$ 6.526,98 (seis mil, quinhentos e vinte e
seis reais e noventa e oito centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 09/11/2010

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 058/10–Processo nº. 384/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: SUPERREDE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME
Objeto: Aquisição de uma roçadeira para a S.M.de Planejamento
e Obras.
Valor Global: R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 11/11/2010
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 071/10–Processo nº. 426/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: ADEMAR MOCELIN DE MATTOS & CIA LTDA.
Objeto: Aquisição de tinta de demarcação viária.
Valor Global: R$ 6.469,00 (seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais).
Data da Assinatura do Contrato: 03/11/2010

Modalidade: Pregão Presencial nº. 062/10 – Processo nº. 373/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: LEANDRO CABRAL PASSARELI ME
Objeto: Aquisição de água mineral para diversos setores desta
municipalidade.
Valor Global: R$ 10.791,50 (dez mil, setecentos e noventa
e um reais e cinquenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 27/10/2010

Modalidade: Pregão Presencial nº. 084/10 – Processo nº. 455/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: SANTEC AGUDOS COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA ME
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para o Paço Municipal
e Centro Administrativo Municipal.
Valor Global: R$ 11.201,70 (onze mil, duzentos e um reais e
setenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 12/11/2010

Modalidade: Pregão Presencial nº. 070/10 – Processo nº.
410/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: JBS S/A
Objeto: Aquisição de carnes e ovos para a Central de Alimentação.
Valor Global: R$ 134.400,00 (cento e trinta e quatro mil e
quatrocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 25/10/2010

Modalidade: Pregão Presencial nº. 089/10 – Processo nº. 465/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: BAURU COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME
Objeto: retífica de motor e serviço de bomba e bico injetor, com
fornecimento de peças e mão-de-obra em 02 veículos da frota da
educação.
Valor Global: R$ 17.050,00 (dezessete mil e cinquenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 25/11/2010

Modalidade: Pregão Presencial nº. 071/10 – Processo nº. 411/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Objeto: Aquisição de cestas básicas para o funcionalismo municipal.
Valor Global: R$ 3.787.884,00 (três milhões, setecentos e
oitenta e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais).
Data da Assinatura do Contrato: 26/10/2010

Modalidade: Pregão Presencial nº. 090/10 – Processo nº. 468/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: P.V.T. COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS
PARA ESCRITÓRIO LTDA ME
Objeto: Locação de 09 multifuncionais para a S.M.de Educação.
Valor Global: R$ 5.021,00 (cinco mil e vinte e um reais).
Data da Assinatura do Contrato: 29/11/2010

Modalidade: Pregão Presencial nº. 072/10 – Processo nº. 413/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: LUCILENE MOREIRA BITENCOURT SANCHES EPP
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para S.M.de Turismo.
Valor Global: R$ 21.323,00 (vinte e um mil, trezentos e vinte e três reais).
Data da Assinatura do Contrato: 27/10/2010

Modalidade: Pregão Presencial nº. 091/10 – Processo nº. 469/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: MARIA ANGÉLICA FONSECA VENTURINI ME
Objeto: Aquisição de hortifrutis para alimentação dos funcionários da garagem municipal.
Valor Global: R$ 12.903,50 (doze mil, novecentos e três
reais e cinquenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 30/11/2010

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 075/10–Processo nº. 456/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: I.A. DE PAULA COMPUTAÇÃO EPP
Objeto: Aquisição de cartuchos novos para a S.M.de Meio Ambiente.
Valor Global: R$ 1.928,72 (um mil, novecentos e vinte e
oito reais e setenta e dois centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 16/11/2010

Modalidade: Pregão Presencial nº. 093/10 – Processo nº. 474/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: AVARÉ VEÍCULOS LTDA
Objeto: Aquisição de um veículo para o CEREST.
Valor Global: R$ 35.575,00 (trinta e cinco mil reais, quinhentos e setenta e cinco reais).
Data da Assinatura do Contrato: 01/12/2010

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 076/10–Processo nº. 457/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: JAIRO ANTONIO ZANATA ME
Objeto: Aquisição de moveis de escritório para o CS I, PSM e
Clínica Veterinária.
Valor Global: R$ 5.009,00 (cinco mil e nove reais).
Data da Assinatura do Contrato: 17/11/2010

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 053/10–Processo nº. 378/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
Objeto: Aquisição de materiais descartáveis para o Pronto Socorro Municipal.
Valor Global: R$ 246.499,09 (duzentos e quarenta e seis mil,
quatrocentos e noventa e nove reais e nove centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 27/10/2010

Modalidade: Convite nº. 107/10 – Processo nº. 453/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: BASÍLIO MACHADO DE SOUZA ME
Objeto: Contratação de empresa para realização de Curso e
Treinamento SWAT para guardas civis municipais.
Valor Global: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 27/10/2010

Modalidade: Pregão Presencial nº. 074/10 – Processo nº. 419/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: CAROLINA CORREA JOSE ME
Objeto: Aquisição de materiais diversos para execução de 22
unidades habitacionais no conjunto habitacional Avaré “G”.
Valor Global: R$ 15.199,41 (quinze mil, cento e noventa e
nove reais e quarenta e um centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 05/11/2010

Modalidade: Pregão Presencial nº. 075/10 – Processo nº. 425/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: FOTO ÓTICA SOUZA CLIVATTI LTDA ME
Objeto: Aquisição de óculos para pacientes da S.M.de Saúde.
Valor Global: R$ 8.990,92 (oito mil, novecentos e noventa
reais e noventa e dois centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 03/11/2010

Modalidade: Pregão Presencial nº. 076/10 – Processo nº. 436/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: DORIVAL DIONIZIO GOMES ME
Objeto: Aquisição de cotas de gás P13 e P45.
Valor Global: R$ 5.844,02 (cinco mil, oitocentos e quarenta
e quatro reais e dois centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 04/11/2010

Modalidade: Pregão Presencial nº. 079/10 – Processo nº. 440/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: VALLEJO & CIA PROTÉTICO LTDA ME
Objeto: Aquisição de próteses dentárias.
Valor Global: R$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 11/11/2010

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 056/10–Processo nº. 381/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Objeto: Aquisição de cartuchos novos e fita para impressora para
os PAS’s, EFS’s, Pronto Socorro Municipal e S.M.da Administração.
Valor Global: R$ 30.494,36 (trinta mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 08/11/2010
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 057/10–Processo nº. 382/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: C.A. DE OLIVEIRA ELETRÔNICOS
Objeto: Aquisição de materiais de informática para o Pronto Socorro Municipal.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 072/10 – Processo nº. 427/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA.
Objeto: Aquisição de materiais emergenciais para o Pronto Socorro Municipal.
Valor Global: R$ 14.840,00 (catorze mil, oitocentos e quarenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 04/11/2010
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 073/10–Processo nº. 443/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: VT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS LTDA EPP
Objeto: Aquisição de 01 No Break para o Pronto Socorro Municipal.
Valor Global: R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 05/11/2010
Modalidade: Pregão Eletrônico nº. 074/10–Processo nº. 454/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: DAKFILM COMERCIAL LTDA.
Objeto: Aquisição de seringas descartáveis para o Programa HD
e PAS’s, EFS’s e PSM.
Valor Global: R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 10/11/2010

Modalidade: Convite nº. 108/10 – Processo nº. 489/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: J. BONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para a Central de Alimentação.
Valor Global: R$ 21.267,25 (vinte e um mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 24/11/2010

Modalidade: Convite nº. 109/10 – Processo nº. 490/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: MARIA ANGÉLICA FONSECA VENTURINI ME
Objeto: Aquisição de hortifrutis para a Central de Alimentação.
Valor Global: R$ 2.032,50 (dois mil e trinta e dois reais e
cinquenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 25/11/2010
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Modalidade: Convite nº.110/10 – Processo nº. 491/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: SOFOLHA INFORMÁTICA LTDA EPP
Objeto: Instalação e manutenção de sistema de gerenciamento e
processamento de multas de trânsito.
Valor Global: R$ 29.040,00 (vinte e nove mil e quarenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 30/11/2010

Modalidade: Convite nº. 111/10 – Processo nº. 493/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: ADEMIR CARLOS DE CAMARGO CORREIA ME
Objeto: construção de três alas de ponte.
Valor Global: R$ 18.550,00 (dezoito mil, quinhentos e
cinquenta reais).
Data da Assinatura do Contrato: 01/12/2010

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação nº.041/10 – Processo nº. 505/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: M M P PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.
Objeto: contratação do músico Avareense Juca Novaes.
Valor Global: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 23/11/2010

Modalidade: Dispensa de Licitação nº. 106/10 – Processo
nº. 458/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: DAKFILM COMERCIAL LTDA.
Objeto: Aquisição de produtos diversos para a Campanha da Raiva.
Valor Global: R$ 2.944,92 (dois mil, novecentos e quarenta
e quatro reais e noventa e dois centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 20/10/2010

Modalidade: Dispensa de Licitação nº. 107/10 – Processo
nº. 459/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: JOAO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO ME
Objeto: Aquisição de suprimentos de informática para a S.M.de
Assistência Social.
Valor Global: R$ 2.574,40 (dois mil, quinhentos e setenta e
quatro reais e quarenta centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 19/10/2010

Modalidade: Dispensa de Licitação nº. 109/10 – Processo
nº. 492/10
Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratado: BENEDICTO GASPAR
Objeto: Locação de imóvel para instalação da Junta Militar.
Valor Mensal: R$ 900,00 (novecentos reais).
Data da Assinatura do Contrato: 11/11/2010

LEGISLATIVO
Proposituras – Sessão 29-11-2010
REQUERIMENTOS

MAIORIA DOS VEREADORES
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor LUIZ CARLOS PONCIANO.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor CELSO LEONEL.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora BENEDITA APARECIDA TOMAZ
FRAGOSO.
- que sejam consignados em ata de nossos trabalhos, VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES a Dra. NEIDE AOKI por estar
recebendo da Secretaria da Cultura o premio “DESTAQUE CULTURAL”, por sua condução e direção do projeto denominado “CINEMA NO DIVÃ”.

ROBERTO ARAÚJO - PRESIDENTE
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ BONSAGLIA NETTO.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor SAMUEL RODRIGUES.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora ELISABETE GARCIA DE LIMA.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora SONIA MARIA MONTEIRO
GUIMARÃES.
- seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar pelo falecimento da Senhora SEBASTIANA ROSA
RAMOS.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
- que seja oficiado à empresa SP VIAS, concessionária que administra o trecho da Rodovia João Melão (SP /255) que serve de
acesso a Avaré, para que se pronuncie sobre a possibilidade de
se implantar rotatória ou redutor de velocidade na Rodovia SP 255
Km 256+ 400 metros.
- que seja oficiado ao Sr. José Antonio Izzo, Engenheiro chefe do
RC2.7 de Avaré - Departamento de Estradas e Rodagem – DER,
para que informe sobre a possibilidade de se implantar rotatória
na Rodovia Salim Antonio Curiati no trevo de Avaré com a cidade
de Arandu.
- que seja oficiado a Empresa de Ônibus Osastur, para que estude a possibilidade de se implantar linha de ônibus que passe pelo
Bairro Terras de São José.
- que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações a Empresa Depósito de Tintas Avaré,
pela brilhante iniciativa em fornecer em parceria com as Indústrias de Tintas Akzo Nobel, material de pintura para fachada da
Santa Casa de Misericórdia de Avaré.
- que seja oficiado a Secretaria de Agricultura de Avaré para que
informe se existe alguma parceria ou projeto em nossa cidade
com o FEAP – Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista.
ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, solicitar de sua Excelência o Prefeito da
Estância Turística de Avaré, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, através de sua Assessoria, informações que esclareçam a situação
jurídica em que ficou a Lei nº 1418, de 5 de outubro de 2010, que
teve o seu Artigo 2º vetado por sua Excia. O Prefeito, veto esse
publicado no Semanário nº481, de 9/10/2010, mas que não foi
protocolado nesta Casa de Leis, motivo pelo qual a publicação da
referida Lei se deu com o texto original, modificado pela Emenda
Modificativa ao Projeto de Lei nº165/2010 (aprovada em sessão
de 4/10/2010, com votos contrários dos Vereadores Paulo Filho,
Rosângela e Ernesto) sem levar em conta o veto mencionado. Os
esclarecimentos ora solicitados são relevantes, porquanto a situação parece-nos conflitante vista de ambos os lados (Executivo
e Legislativo).
LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rogélio Barcheti
Urrêa, juntamente com a secretaria competente, para que informe se
há um cronograma previsto para realizar reparos nas calçadas do
município onde há árvores cujas raízes estão expostas.
- que seja oficiado à Mesa Diretora desta Egrégia Casa Legislativa,
para que na data a ser realizada a eleição para a renovação da
Mesa Diretora para o Biênio 2011/2012, em caso de ocorrer empate
mesmo após o segundo escrutínio, seja realizado sorteio a portas
abertas, convidando um cidadão para tirar da urna as cédulas com
o nome dos candidatos ao respectivo cargo na mesa.
- para que seja oficiado o Exmo. Prefeito Municipal Sr. Rogélio
Barchetti Urrêa, para que através do setor de Cadastro, envie a
esta Colenda Casa de Leis informações, verificando se há
edificações em áreas verdes ou institucionais em todo o município.
- para que seja oficiado o Excelentíssimo Tenente Coronel Raul
Galindo dos Santos, do 53º Batalhão da Polícia Militar de Avaré,
solicitando que, em virtude das festas de final de ano o comércio
passa a funcionar também no período noturno, seja feito um policiamento noturno (ronda ostensiva).
PAULO DIAS NOVAES FILHO
- seja consignado em ata de nossos trabalhos voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor Ernani Almeida Novaes, ocorrido em Avaré, no dia 29 de novembro do corrente.
RODIVALDO RÍPOLI
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, solicitando para que informe a
esta Casa de Leis, o que se segue:
1.) Existe em nossa Rede Pública de saúde algum programa que
previne, cuida e trata melhor desses educadores de ensino, especificamente com psicólogos e psiquiatras disponíveis para os
casos de depressão ou transtornos de ansiedade?
2) Se há requeiro informações sobre os procedimentos?
3) Caso negativo, se há possibilidades para criação de algum
programa que venha tratá-los.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, solicitando para que informe esta
Casa de Leis, por meio de sua Secretaria Municipal de Saúde , o
que segue, item a item e de modo esclarecedor:
1) A Secretaria Municipal de Saúde de Avaré considera o assunto
alcoolismo infanto- juvenil como problema de saúde pública local?
2) Nesse sentido, que providencias já foram tomadas ou estão
em vias de o serem,quanto à informação do público alvo?
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3) No tocante à prevenção não se poderiam criar campanhas
educativas que seriam veiculadas nos principais meios de comunicação disponíveis em nosso meio, e por meio de cartazes nos
postos de saúde, nas escolas, etc ?
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que encaminhe ao órgão
competente e nos informe o seguinte:
1) Enviar cópia das atas do conselho do FUNDEB 2010;
2) Houve alguma alteração no quadro de conselheiros?
3) Enviar cópia da lista atual dos conselheiros do FUNDEB 2010;
4) Enviar cópia dos balancetes do FUNDEB de 2010;
5) Seja enviada uma relação nominal dos profissionais do magistério efetivos e contratados (diretores, coordenadores e professores) que receberam e recebem valores pagos pelos recursos
do FUNDEB no ano de 2010;
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe e envie a essa
Casa de Leis, o que se segue em relação ao cuidado com medicação, higiene e alimentação das crianças em Creches no nosso
Município:
1. O Executivo disponibiliza de equipamentos de proteção ou material de higiene para essas atribuições, mesmo se tratando de
crianças em terna idade?
2. De que forma pretende o Executivo reconhecer esse honroso
trabalho realizado nas creches, sabendo que a contaminação
pode ocorrer tanto pela respiração como pelo contato direto?
3. Há interesse de se criar uma Lei de valorização ou mesmo
insalubridade para tais profissionais?
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, solicitando-lhe através da Secretaria do Meio Ambiente a possibilidade de realizar a Campanha de
Plantio de árvores em Ruas e Avenidas, para melhoria do ar,
clima, drenagem do solo e beleza da cidade, bem como dar estímulo aos moradores plantarem árvores,com redução do IPTU.
- seja consignado em ata de nossos trabalhos “Votos de Aplausos e Parabenizações” ao 1º Sargento Ivanildo Paulino Dantas,
DD. Chefe de Instrução do Tiro de Guerra de Avaré, pela competência com que desempenhou seu trabalho frente essa nobre
instituição militar em nosso Município durante sua gestão.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, solicitando que forneça toda equipe técnica da Prefeitura como engenheiros, arquitetos enfim todo
pessoal especializados em obras, para que possa acompanhar
com toda precisão a obra do Novo Fórum em nosso Município.
Segundo consta a mesma Empresa que construirá a citada obra
está sendo investigada por inúmeras irregularidades também em
construção de um Fórum na cidade de Tatuí, interior de São Paulo,
onde o novo prédio não pode ser entregue por vários motivos
como por exemplo a instalação de janelas lacradas sem ar condicionado em seu interior e muito mais conforme denuncia feita a
este Vereador.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
- seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ ARAUJO LUTTI,
ocorrido em Avaré, no dia 23 de novembro do corrente ano.
- seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar pelo falecimento do professor ANDERSON DE OLIVEIRA, ocorrido no dia 24 de novembro do corrente ano.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que, informe sobre a possibilidade de, criar na praça da CAIC e também em algum lugar
público em Barra Grande (como por exemplo a escola municipal),
área para cursos livres de pintura, colagens e dobraduras.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que viabilize através de seu
órgão competente a organização de um projeto nos moldes da
“Viradinha Cultural”, já instituída em algumas cidades do Estado
de São Paulo.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, solicitando a elaboração de
criteriosos estudos visando ampliar as opções de locais adequados para o entretenimento dos jovens munícipes.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, solicitando a elaboração de
laboriosos estudos visando implantar nas escolas do município de Avaré projetos de educação para o Desenvolvimento
Sustentável.
- seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que esclareça
os motivos da empresa CICAT Construções Civis e Pavim e n t a ç ã o o c u p a r u m a á r e a , l o c a l i z a d a n a Av e n i d a
Donguinha Mercadante, pertencente à municipalidade, bem
como encaminhe, se existir, cópia do documento para tal
ocupação.
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VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
- que sejam consignados em ata de nossos trabalhos, VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES ao Ilmo. Secretário de Cultura
da Estância Turística de Avaré, Sr. GILSOM CÂMARA FILGUEIRAS,
pela forma brilhante em que conduziu sua Secretaria neste biênio,
com muitas dificuldades realizando diversos Projetos Culturais
em especial o Projeto denominado “CINEMA NO DIVÃ”.
- que sejam consignados em ata de nossos trabalhos, VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES ao Sr. GUMERCINDO
CASTELLUCCI FILHO E SUA EQUIPE, pela forma brilhante em que
conduziram o Projeto da Secretaria Municipal de Cultura denominado “CINEMA NO DIVÃ”.
- que sejam consignados em ata de nossos trabalhos, VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES a Sra. IARA MARIA VAZ
SCHIAVÃO, por estar recebendo da Secretaria da Cultura o premio “DESTAQUE CULTURAL”, por sua participação no projeto denominado “CINEMA NO DIVÃ”.
- que sejam consignados em ata de nossos trabalhos, VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES a Sra. VERA MOREIRA, por
estar recebendo da Secretaria da Cultura o premio “DESTAQUE
CULTURAL”, por sua participação no projeto denominado “CINEMA NO DIVÃ”.

INDICAÇÕES – Sessão 29-11-2010

ROBERTO ARAUJO
- para que através do setor competente estude a possibilidade de
denominar a Praça situada entre a Rua Osvaldo Brito Benedetti
com a Rua Pedro Camilo de Souza, com o nome de José de
Oliveira, cariosamente conhecido por “ZÉ DA LINA”.
- para que através do Departamento competente providencie a
troca da luminária com lâmpada mercúrio de 80 W para luminária
com lâmpada a vapor de sódio de 250 W, nos postes instalado na
Rua José Stella, em toda a sua extensão.

JAIR ALVES FERREIRA – VICE PRESIDENTE
- Para que através do setor competente providencie a imediata
reposição de lâmpadas no quarteirão da Rua São Paulo, compreendido entre as ruas Pernambuco e Rio Grande do Sul.
- Para que através do setor competente providencie afixação de
placa com os dizeres “Proibido estacionar motocicletas” defronte
ao número 1321 da Rua Rio Grande do Sul (loja Bugabu), tendo
em vista que se trata de vaga para estacionar carros, mas são
motocicletas que acabam fazendo uso da vaga (Zona Azul).

JÚLIO CÉSAR THEODORO – 2º SECRETÁRIO
- para que através do setor competente possa ser implantado
redutor de velocidade (lombada) na rua Prof. Danuzia, antes do
cruzamento com a rua Argemiro Cruz no Bairro Ipiranga.
- para que através do setor competente estude a possibilidade de
se retirar ponto de ônibus localizado na rua Pará entre as ruas
Bahia e Minas Gerais.
- para que através do setor competente estude a possibilidade de
se doar área para construção do prédio da Residência do Amor
Fraternal de Avaré.

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
- INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, estudar, junto ao
Setor Competente, uma modificação no atual desenho da confluência das águas servidas e pluviais no leito carroçável da Rua
Alfredo Marques do Vale, exatamente em frente ao número 288,
Vila Operária.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
- para que, através do setor competente, providencie estudos a
fim de nomear a rotatória já existente no bairro Paraíso confluência com a Rua Seme Jubran, com o nome da saudosa munícipe
CÉLIA REGINA PEREIRA GARCIA.

RODIVALDO RÍPOLI
- para que, através do setor competente, providencie a troca de
lâmpadas queimadas nos dois sentidos da Avenida João Victor
de Maria em frente ao número 245.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
- para que, através do setor competente, institua Campanha de
Orientação, mediante afixação de placas indicativas de pontos críticos de acidentes automobilísticos e atropelamentos no município.
- para que, através do setor competente, institua Campanha Permanente de Diagnósticos e Tratamento da Depressão Pós-Parto
na Rede Pública Municipal de Saúde, no município de Avaré.
- para que, através do setor competente, digne determinar a todos os órgãos públicos, ou sob concessão no município, para
que façam a separação obrigatória de materiais recicláveis em
seus departamentos.
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- para que, através do setor competente, determine a realização de
estudos visando introduzir nos carnês de pagamento do IPTU, anualmente, informações acerca das formas de isenção desse imposto.
- determinar para que o departamento competente possa criar
mapa do transporte público, com as rotas de coletivos que operam em nossa cidade.
- para que, através do setor competente, institua campanha permanente de orientação sobre a importância do vínculo familiar na
vida do idoso institucionalizado.
- para que viabilize através de seu órgão competente a inclusão
de produtos de higiene bucal (pasta e escova dental) na cesta
básica distribuída aos funcionários.
- se digne determinar ao departamento competente, criar aulas de
culinária criativa e econômica, destinada aos associados do Clube Avareense da Terceira Idade.
- para que, através do setor competente, providencie urgentemente a reparação de um cano que estourou, há tempos, proveniente da indústria de jeans, o qual está despejando água no
córrego localizado no distrito industrial.
VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
- para que, através da Secretaria Competente, mande retirar Lixo
e Entulho depositado no final da Rua Borba Gato – (Jd. Brasil –
sentido Horto Florestal).

DECRETO LEGISLATIVO N º 251/2010
(Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareense ao
Sr. Aroldo José Washington pelos relevantes serviços prestados a comunidade avareense e dá outras providências).
A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI DECRETA:
Artigo 1º - Fica concedido o Título de “CIDADÃO AVAREENSE” ao
Sr. Aroldo José Washington pelos relevantes serviços prestados à comunidade avareense.
Parágrafo Único – A entrega da referida honraria dar-se-á em
Sessão Solene previamente convocada, em comum acordo com
o homenageado.
Artigo 2º - As despesas decorrentes com o presente Decreto Legislativo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 01.01-01.031.7005-2.257.3.3.90.39.23.00.00.00.0.01.110.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
aos 30 de Novembro de 2010.
ROBERTO ARAUJO
Presidente
MARIALVA ARAÚJO DE
SOUZA BIAZON
1º Secretária

JAIR ALVES FERREIRA
Vice-Presidente
JULIO CÉSAR THEODORO
2º Secretário

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara de Vereadores
da Estância Turística de Avaré na data supra.CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral
Projeto de Decreto Legislativo nº 15/2010
Autoria: Mesa Diretora
Aprovado por unanimidade, em Sessão Extraordinária de 29/11/2010. -

ABERTO PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
Processo nº 22/2010
Pregão Presencial nº 10/2010
Data da realização: 16 de dezembro de 2010 - 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)
do tipo menor preço item por item, visando a aquisição de equipamentos eletrônicos (1 TV Led 42 polegadas, 2 frigobar 122 litros,
04 Ar condicionado, tipo split, 09.000 BTUs, 02 Ar Condicionado,
tipo split, 12.000 BTUs e 25 microcomputadores) para a Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Avaré, conforme anexo II 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) 3732-0929, ramais 207 ou 221. O Edital completo também
poderá ser acessado pelo site: http://www.camaraavare.sp.gov.br
Cristiano Augusto
Porto Ferreira
Pregoeiro

Janayna Martins da Costa
Pregoeira

ABERTO PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE PLANO
PRIVADO DE SAÚDE
Processo nº 24/2010
Pregão Presencial nº 12/2010
Data da realização: 17 de dezembro de 2010 - 09h00min.

EXTRATO DE EDITAL
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, faz saber
que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão (Presencial)
do tipo menor preço Global, visando contratação de Plano Privado
de Saúde por meio de empresa especializada no setor, com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstetrícia para os servidores
da Câmara de Vereadores de Avaré, conforme especificações
do anexo II do edital que estará 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) 3732-0929, ramais 207 ou 221.
O Edital completo também poderá ser acessado pelo site: http://
www.camaraavare.sp.gov.br
Cristiano Augusto
Porto Ferreira
Pregoeiro

Janayna Martins da Costa
Pregoeira

ABERTO PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO PARA USO DA
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE AVARÉ
Processo nº 25/2010
Pregão Presencial nº 13/2010
Data da realização: 17 de dezembro de 2010 - 15h00min.

EXTRATO DE EDITAL
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, faz
saber que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão
(Presencial) nº 13/2010 – Processo nº 25/2010, do tipo menor
preço global, que visa à aquisição de veículo de passeio zero
quilômetro para uso exclusivo da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, conforme anexo II do edital, cuja realização será no dia 17 de dezembro de 2010, às 15h00min. O Edital
estará 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) 3732-0929 ramais 207 ou 221. O Edital completo também
poderá ser acessado pelo site: http://www.camaraavare.sp.gov.br
Cristiano Augusto
Porto Ferreira
Pregoeiro

Janayna Martins da Costa
Pregoeira

Aberto pregão para contratação de empresa
especializada para administração, gerenciamento
e fornecimento de documentos de legitimação
(cartões eletrônicos magnéticos) de vale
alimentação para os servidores da Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Avaré
Processo nº 23/2010
Pregão Presencial nº 11/2010
Data da realização: 16 de dezembro de 2010 - 15h00min.

EXTRATO DE EDITAL
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, faz
saber que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão
(Presencial) nº 11/2010 – Processo nº 23/2010, do tipo menor
preço global (taxa de administração), que visa contratação de
empresa especializada para administração, gerenciamento e fornecimento de documentos de legitimação (cartões eletrônicos
magnéticos) de vale alimentação para os servidores da Câmara
de Vereadores da Estância Turística de Avaré, conforme anexo II
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) 3732-0929 ramais 207 ou 221. O Edital
completo também poderá ser acessado pelo site: http://
www.camaraavare.sp.gov.br
Cristiano Augusto
Porto Ferreira
Pregoeiro

Janayna Martins da Costa
Pregoeira

SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 489

AVARÉ, 04 DE DEZEMBRO DE 2010

7

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 18
CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
CONTRATADO: J. A. DUARTE E CIA LTDA
OBJETO: fornecimento de 50 (cinqüenta) Cestas de Natal, de acordo com as especificações do
Anexo II do Edital, para os servidores da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
VALOR GLOBAL: R$ 14.350,00 (quatorze mil trezentos e cinqüenta reais) para a aquisição de 50
(cinqüenta) Cestas de Natal, sendo R$ 287,00 (duzentos e oitenta e sete reais) por cesta.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 dias.
DATA DA ASSINATURA: 03 de dezembro de 2010
REFERENTE: Processo nº 21/2010 – Pregão Presencial nº 09/2010
ROBERTO ARAUJO
Presidente da Câmara

CONCURSO PÚBLICO

COMUNICADO
A Rafa - Residência do Amor Fraternal de Avaré, promove no próximo dia 11 de Dezembro,
um Jantar Dançante no Espaço Europa, Avenida Prof. Celso Ferreira da Silva nº 100.
O horário será apartir das 21:00 horas. A animação será por conta do “Musical Impactto”. O valor
do ingresso é de R$ 20,00 por pessoa, a bebida será adquirida a parte.
A Rafa é uma entidade que presta assistência social a idosos carentes e portadores de necessidades especiais.
Os recursos obtidos neste evento serão destinados a sanar as dificuldades financeiras por
qual estamos passando no momento.
Pedimos ao público avareense que gosta de se divertir para que participe deste jantar e assim
contribuir conosco para que possamos atravessar esta fase da melhor maneira possível.
Para maiores informações favor entrar em contato com o telefone 3733-6058 ou Celular 97077619 falar com Rita.
Gratos por sua atenção.
A Diretoria.
RAFA - Residência do Amor Fraternal de Avaré.

COMUNICADO
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré em parceria
com a Secretaria Municipal de Saúde convida a todas
as gestantes do município para o último encontro de
gestantes de 2010.
O encontro será no dia 11/12 às 8h00 no Centro de
Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISMA), localizado na rua Domiciano Santana nº45 – Centro.
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LEIS
Lei nº 1.437, de 30 de novembro de 2010
(Autoriza o Executivo Municipal a efetuar adiantamento de
recursos financeiros destinados a realização da 64ª Corrida de
São Silvestre de Avaré.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar adiantamento de recursos financeiros, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais), para realização da 64ª Corrida de São Silvestre de Avaré.
Parágrafo Único– O valor a ser desembolsado será repassado
a comissão organizadora a ser designada por Decreto do Chefe
do Executivo.
Artigo 2º - A prestação de contas deverá ser apresentada, em
até 30 (trinta) dias após o término do evento e deverá observar
rigorosamente o disposto na Lei Municipal nº 1283, de 17 de
novembro de 2009 e seu regulamento.
Parágrafo Único – Em igual prazo será remetida cópia da prestação de contas ao Poder Legislativo para apreciação.
Artigo 3º – As despesas decorrentes da execução desta Lei, a
cargo do Município, onerarão as dotações consignadas no Orçamento vigente: 10.02.00.3.3.90.39.00.27.812.3007.2109.781.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 30 de novembro de 2010.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na secretaria da Prefeitura, na data supra.
REGINA CELIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.438, de 30 de novembro de 2010
(Dispõe sobre a obrigatoriedade de médicos e dentistas da
rede municipal de saúde prescreverem medicamento genérico)

Autoria: Ver. Luiz Otávio Clivatti
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:Artigo 1º - Ficam os médicos e dentistas da rede pública municipal de saúde, obrigados, quando da prescrição de medicamentos
a seus pacientes ou da emissão de requisições de exames complementares indicarem o nome genérico dos mesmos ou similar.
Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 30 de novembro de 2010.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na secretaria da Prefeitura, na data supra.
REGINA CELIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.439, de 30 de novembro de 2010
(Autoriza o Executivo Municipal a doar área de terras para A
CARLOS DE CARVALHO - TRANSPORTES e dá outras
providências).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:Artigo 1º:- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a A
CARLOS DE CARVALHO - TRANSPORTES, CNPJ/MF 08.199.985/000138, com endereço na Rua Victor Ramos Fernandes nº 420 – Jardim
Presidencial, nesta cidade, a área de terra abaixo descrita, num total de
4.563,60 m2, área essa necessária para instalação de uma empresa:Área:- 4.563,60 m2;
Proprietário:- PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE
AVARÉ;
Valor:- R$ 91.272,00
Descrição da Área:Um lote de terreno denominado F, situado nesta cidade de Avaré,

AVARÉ, 04 DE DEZEMBRO DE 2010
fazendo frente para a Avenida Donguinha Mercadante, na extensão
de 52,32 metros, confrontando à direita de quem da Avenida olha para
o lote, com o lote G, medindo 90,00 metros ; á esquerda com o lote E,
medindo 90,00 metros; aos fundos com área remanescente, medindo
52,32 metros, perfazendo a área territorial de 4.563,60 metros quadrados, parte integrante da matrícula nº 60.976 do CRI desta Comarca.
Artigo 2º - A doação da área de terras a que se refere o artigo
anterior será destinada para fins de única e exclusivamente
ser nela construída uma unidade destinada a ampliação das
atividades da empresa, que deverá iniciar suas obras em 03
(três) meses e concluí-las em 15 (quinze) meses, a fluir da
data da assinatura do contrato de promessa de doação.
Parágrafo único:- Decorridos os prazos estipulados no “caput”,
sem o devido cumprimento, poderá a Municipalidade, a qualquer
momento, promover a reversão do bem objeto desta lei, sem indenizações por eventuais obras ali edificadas.
Artigo 3º:- A área de terras acima referida não poderá ser vendida, cedida ou doada, por parte de A CARLOS DE CARVALHO –
TRANSPORTES.
Artigo 4º - A escritura definitiva será outorgada ao
donatário, depois de 10 (dez) anos de ininterrupto e
satisfatório funcionamento, comprovado pelos órgãos
competentes no âmbito estadual e municipal, e somente
ao beneficiário desta lei.
Artigo 5º:- Ocorrendo a extinção de A CARLOS DE CARVALHO TRANSPORTES, o bem retornará automaticamente ao
patrimônio público, sem direito a indenizações por eventuais obras ali edificadas.
Artigo 6º:- Todas as despesas decorrentes desta Lei correrão
por conta do donatário.
Artigo 7º:- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 30 de novembro de 2010.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada na secretaria da Prefeitura, na data supra.
REGINA CELIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.440, de 30 de novembro de 2010

las em 15 (quinze) meses, a fluir da data da assinatura do
contrato de promessa de doação.
Parágrafo único:- decorridos os prazos estipulados no “caput”,
poderá a Municipalidade, a qualquer momento, promover a
retrocessão do bem objeto desta lei, sem direito a indenizações
por eventuais obras ali edificadas.
Artigo 3º – A escritura definitiva será outorgada ao donatário,
após 10 (dez) anos de ininterrupto e satisfatório funcionamento,
comprovado pelos órgãos competentes no âmbito estadual e
municipal e somente ao beneficiário desta lei.
Artigo 4º - A área de terras acima referida não poderá ser vendida, cedida ou doada, por parte do Sindicato dos Empregados no
Comércio de Avaré.
Artigo 5º - Ocorrendo a extinção do Sindicato dos Empregados no
Comércio de Avaré, o bem retornará automaticamente ao patrimônio
público, sem direito a indenizações por eventuais obras ali edificadas.
Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 30 de novembro de 2010.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada na secretaria da Prefeitura, na data supra.
REGINA CELIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

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

(Autoriza o Executivo Municipal a doar área de terras ao
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE AVARÉ e
dá outras providências.)
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar ao
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE AVARÉ, a área
de terras compreendida pelo seguinte imóvel:Valor:- R$ 306.600,00
Proprietário:- PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ;
Localização:- Chácara Elisa
Total das área: 3.662,94 m2
Descrição da Área:Tem inicio no marco M15 do perímetro da gleba, onde segue
com o rumo 18º07’40"SW, confrontando com Escola Chácara Girassol, com a distância de 10,46 metros até o marco
M16; desse ponto deflete à esquerda e segue rumo
12º05’48"SW na mesma confrontação anterior, medindo
28,22 metros, até o marco M17, onde deflete à esquerda e
segue confrontando com a Rua 05, medindo 4,76 metros; aí
segue na mesma confrontação, descrevendo uma curva
de raio 22,00 metros e seu desenvolvimento de 10,79 metros;
desse ponto segue em reta e na mesma confrontação anterior, com a distância de 67,386 metros; onde segue ainda na
mesma confrontação anterior descrevendo uma curva de
raio 9,00 metros e seu desenvolvimento de 14,97 metros; aí
segue em reta confrontando com a Rua 01 em 12,099 e 4,66
com a Quadra A; desse ponto deflete à esquerda e segue
confrontando com a quadra A na distância de 23,16 metros;
onde deflete à esquerda e segue o rumo 87º15’55"NW, confrontando com a Fundação Padre Emilio Immoos, na distância de 48,64 metros, até o marco M14; aí segue o rumo
86º25’01"NW, na mesma confrontação anterior, com a distância de 33,16 metros, até o marco M15, onde teve inicio a
presente descrição perfazendo a área de 3.662,94 metros
quadrados, objeto da matricula nº 69.468 do CRI.
Artigo 2º - A doação da área de terras a que se refere o
artigo anterior será destinada para fins de única e exclusivamente ser nela construída uma Praça de Lazer para o
Sindicato dos Empregados no Comércio de Avaré, que
deverá iniciar suas obras em 03 (três) meses e concluí-

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

Avaré prestes a conquistar
R$ 33 milhões contra enchentes

O Governo Municipal
desenvolveu um amplo
projeto de engenharia
para por fim ao problema histórico das enchentes. No final de novembro, em Brasília, foi
entregue toda a documentação na subchefia
da Casa Civil, para incluir a obra na segunda
etapa do PAC (Plano de
Aceleração do Crescimento), do Governo Federal.
Orçado em cerca de
R$ 33 milhões, o projeto
consiste em aparelhar o
sistema de retenção da
água das chuvas que
causam transtornos e
prejuízos aos avareenses
e construir um modelo de
drenagem eficiente. De
acordo com o engenheiro que orientou o projeto, Dr. Francisco Justo,
serão necessários dois
piscinões para conter a

Enchentes preocupam os avareenses ao longo de vários anos

grande quantidade de
água que converge para
o centro da cidade. Denominados como PI e
P2, os piscinões funcionarão como grandes reservatórios e acumularão
a água da chuva para
evitar que ela corra por
vias e inunde a cidade.
O PI será construído na
Vila Martins III, atrás da
linha férrea, e o P2 na
Vila Jardim.
Com quatro metros de
profundidade cada piscinão comportará 25 mil
metros cúbicos de água
e terá o tamanho de um
quarteirão. Com essa
obra toda a água das chuvas será escoada vagarosamente na medida em
que os piscinões vão enchendo. A vazão se dará
por uma tubulação de largo diâmetro que vai praticamente acabar com
todas as enchentes do

centro expandido de Avaré. Outras localidades
também terão pequenas
intervenções para minimizar o problema.
Segundo o Senador
Gim Argelo (DF), relatorgeral do orçamento da
União para 2011 e intermediados do PAC de
Avaré, o projeto foi corretamente encaminhado
e cumpre todos os quesitos, dependendo apenas
de publicação no Diário
Oficial da União. “Isso
deve acontecer ainda em
dezembro, caso haja tempo hábil, senão a previsão
fica para o primeiro semestre de 2011”, afirma
o parlamentar.
Com a pré-seleção
para compor o PAC, a
obra que o atual Governo Municipal idealizou
poderá se transformar na
realização de um sonho
antigo dos avareenses.

Há décadas o problema
das enchentes produz indignação em centenas de
famílias que vêem a
água das chuvas invadir
suas casas, derrubando
árvores e causando
grandes perdas.
Após a aprovação
definitiva a Prefeitura
iniciará os procedimentos
licitatórios e a previsão
do Governo Federal é
que as obras tenham inicio ao longo da comemoração do sesquicentenário de Avaré, que ocorrerá em setembro de
2011. A duração da obra
é de cerca de 14 meses.
Durante a visita à capital federal, o Provedor
da Santa Casa de Misericórdia de Avaré, Miguel
Chibani, acompanhado
de representantes do
Poder Executivo local,
pleiteou ajuda a instituição. Pessoas ligadas ao

Ministério da Saúde adiantaram que um possível
investimento em obras
de ampliação dos leitos
e aquisição de equipamentos poderá ocorrer
no início de 2011. Um
hospital Infantil, a sede
administrativa
do
SAMU e a Unidade de
Pronto Atendimento são
as prioridades da Prefei-

tura em parceria com a
Santa Casa.
Em reunião na Casa
Civil, o Subchefe de Assuntos Federativos da Presidência da República, Dr.
Gilmar Dominici, recebeu
prefeitos de vários municípios brasileiros. Com a
pré-seleção, resta-nos
aguardar a publicação oficial para iniciar a obra.

12

SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 489

AVARÉ, 04 DE DEZEMBRO DE 2010

ESPORTES:

GP Cidade Avaré de Kart acontece amanhã

Com total apoio da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré
e com custo zero aos cofres públicos será realizado amanhã, I GP Cidade
Avaré de Kart (Circuito de
Rua), que passará pelas
Ruas
Pernambuco,
Bahia, Rio Grande do Sul
e Domiciano Santana.
Hoje acontece o treino livre, das 9h00 às 18h00 e,
no domingo, dia 5, a corrida a partir das 9h00.
Ainda hoje acontecem
as provas classificatórias

e, segundo a organização, mais de 40 pilotos de
todo o Estado participarão da corrida. Estão previstas exposições de carros da Fórmula Renault,
um veículo da modalidade Trekker Trek e um
carro da Stock Car. A
Prefeitura apoiará com
toda infraestrutura necessária. Todas as esquinas serão fechadas com
fardos de feno e muros
de pneus para evitar que
a população venha a ser
atingida por algum veículo

desgovernado.
Os espectadores, técnicos e convidados ficarão na Praça Prefeito
Romeu Bretas (Concha
Acústica).
Será colocada uma
ponte de 9x2 no local que
fará a ligação para o público. O total de voltas
será determinado pela
Federação Paulista de
Automobilismo. Interessados na área VIP podem
entrar em contato pelos
telefones (14) 9707-2008
ou (14) 8157-8769.

Abertas inscrições para a 65ª Corrida
de São Silvestre de Avaré

A mais antiga corrida
pedestre em cidades interioranas do Brasil já está
com as inscrições abertas.
A tradicional Corrida de
São Silvestre da Estância
Turística de Avaré, em
seu 65º ano consecutivo
de realização, acontece
anualmente na última noite do ano, 31 de dezembro, e atrai corredores de
todas as partes do Brasil
e até mesmo de países vizinhos.
São sete as categorias
disputadas dentro de um
percurso de 10 mil metros
pelas principais ruas centrais da cidade: Adulto
Masculino (16 a 39 anos);
Adulto Feminino (acima
de 16 anos); Veterano A
Masculino (40 a 49 anos);
Veterano A Feminino (40
a 49 anos); Veterano B
Masculino (50 a 59 anos);
Veterano B Feminino (acima de 50 anos); e Veterano C Masculino (acima
de 60 anos).
O idealizador da prova desde o seu início, o
jornalista e radialista Elias de Almeida Ward, informa que a prova também pode ser disputada

por equipes de até cinco
corredores, previamente
inscritos. “Assim como
ocorre todos os anos, a
largada será dada por
volta das 19 horas e todos os participantes receberão camisetas e medalhas de participação,
além de premiação em
dinheiro e troféus aos primeiros colocados”.
As inscrições podem
ser feitas diretamente na
Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer, na Concha Acústica da Praça
Romeu Bretas, sede da
SEME, até o dia 28 de
dezembro, com taxa de
R$ 10,00 por atleta. Ou
ainda, para corredores de
outras localidades e também de Avaré pelos sites

www.avare.sp.gov.br ou
www.runnerbrasil.com.br.
Informações pelos telefones (14) 3732-0756 e
3732-1589 e e-mail
saosilvestre@avare.sp.gov.br.
A 65ª Corrida de São
Silvestre da Estância Turística de Avaré é uma
realização da Prefeitura
através da SEME, com
apoio das secretarias
municipais da Saúde, Comunicação, Turismo e
Transporte, Câmara de
Vereadores, Polícia Militar, Guarda Municipal,
Centro Avareense e imprensa em geral. Acompanhe
no
blog
historiasdeavare.blogspot.com
um curioso fato ocorrido
por ocasião da Corrida de
São Silvestre de 1973.
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DECRETOS
Decreto nº 2.582, de 22 de outubro de 2010

(Dispõe sobre revogação de Decreto e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica revogado o Decreto nº 2.428, que dispõe sobre
a unificação do Departamento de Cadastro e do Departamento de
Patrimônio.
Artigo 2º - - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 22 de outubro de 2010.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

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

Decreto nº 2.610, de 26 de novembro de 2010.
(Dispõe sobre correção do valor da Unidade Fiscal do Município
e da outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré,usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.
D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica fixado em R$ 2,10 (dois reais e dez centavos), o valor da Unidade Fiscal do Município de Avaré – UFMA -,
criada pela Lei Complementar nº 01, de 02 de fevereiro de 2001.
Parágrafo Único – O valor a que se refere o caput deste artigo
vigorará a partir de 1º de janeiro de 2011, como indexador e fator
de correção dos impostos, taxas, contribuições, preços públicos
e multas.
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2011.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

COMUNICADO
Sábado dia 04, às 19h00 acontece o baile e a coroação da rainha
da terceira idade do CATI – CLUBE AVAREENSE DA TERCEIRA
IDADE, localizado na Rua Rio
Grande do Norte nº1130.
O evento terá a apresentação do
grupo de coreografia da professora Luciana Grisolia, desfile para
coroação da Rainha da Terceira
Idade e animação do baile com a
banda Forró Brasil.

Decreto nº 2.611, de 29 de novembro de 2.010

Decreto nº 2.614, de 30 de novembro de 2010

( Dispõe sobre desocupação de área publica e adota outras
providencias)

(Nomeia a Comissão Organizadora da 65ª Corrida de São
Silvestre).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
C o n s i d e r a n d o que os bens públicos, são de uso da
população, e inalienáveis, não podem ter outra destinação;
C o n s i d e r a n d o ainda, mais que as praças, jardins, de uso
da população se enquadram perfeitamente como bens indisponíveis, não podendo ser ocupado por particular; (art. 3º, Decretolei 58/37; art. 4º, Decreto-lei 271/67; art. 22, Lei 6.766/79), são
inalienáveis e imprescritíveis por natureza (arts. 66, I, e 67 do
Código Civil; art. 183, § 3º, Constituição Federal).
C o n s i d e r a n d o que a doutrina a respeito do tema consagra
o posicionamento da legislação vigente, como in verbis que:
Para a doutrina de CARVALHO SANTOS (“Código Civil Brasileiro
Interpretado”, vol. II, 11ª edição, pág. 103), PONTES DE MIRANDA
(“Tratado de Direito Privado”, Parte Geral, vol. II, ed. Borsoi, 1990),
PAULO AFFONSO LEME MACHADO (“Direito Ambiental Brasileiro”, Malheiros Editores, 4ª edição, pág. 254) e HELY LOPES
MEIRELLES (“Direito Administrativo Brasileiro”, 20ª edição,
Malheiros Editores, págs. 428/9), os bens de uso comum do povo
pertencem ao domínio eminente do Estado (lato sensu), que submete todas as coisas de seu território à sua vontade, como uma
das manifestações de Soberania interna, mas seu titular é o povo.
Não constitui um direito de propriedade ou domínio patrimonial de
que o Estado possa dispor, segundo as normas de direito civil. O
Estado é gestor desses bens e, assim, tem o dever de sua vigilância, tutela e fiscalização para o uso público. Afirma-se que “o
domínio eminente é um poder sujeito ao direito; não é um poder
arbitrário” (HELY LOPES MEIRELLES - obr. cit., pág. 429). . Sua
fruição é coletiva, “os usuários são anônimos, indeterminados, e
os bens utilizados o são por todos os membros da coletividade uti universi - razão pela qual ninguém tem direito ao uso exclusivo
ou a privilégios na utilização do bem: o direito de cada indivíduo
limita-se à igualdade com os demais na fruição do bem ou no
suportar os ônus dele resultantes” (HELY L. MEIRELLES, ob.
cit.,pág. 435).
C o n s i d e r a n d o que a empresa OSASTUR LTDA, vem
ocupando ilegalmente a Praça da Paz, bem publico localizado em
local considerado em face da legislação vigente como uso
inalienável do Povo, não tendo autorização do Poder Publico para
ocupar a referida localidade;
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica determinado a imediata desocupação da empresa OSASTUR OSASCO TURISMO LTDA, da Praça da Paz, local
aonde a referida empresa, esta utilizando como estacionamento
de seus ônibus, cuja irregularidade é intolerável.
Artigo 2º - A não desocupação da referida Praça, imediatamente,
logo que notificada, pelo presente Decreto, fica estipulada uma multa
diária de R$ 1.000.00 ( Hum Mil Reais) , que será inscrita como Divida
Ativa do Município, e poderá ser cobrada pela via executiva, sem
prejuizo de arcar com as sanções civis pertinentes;
Artigo 3º - Determino ainda, que encaminhe-se copia deste Decreto ao Exmo. Sr. Procurador Geral do Município, para que envide
esforços judiciais pertinentes, a imediata desocupação da Praça
da Paz, em caráter urgente urgentíssimo;
Artigo 4º - Este Decreto, entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em sentido contrario.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 29 de Novembro de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a : Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão
Organizadora da 65ª Corrida de São Silvestre de Avaré.
ALEXANDRE FAUSTINO – Presidente;
ELIAS DE ALMEIDA WARD – Patrono;
AUGUSTO VALÉRIO DE OLIVEIRA JUNIOR – Tesoureiro;
DAULUS EDUARDO SOARES PAIXÃO – Membro;
ADÃO DE CAMPOS – Membro;
DENISE QUARTUCCI NASSAR – Membro;
WANDER MANOEL GONÇALVES – Membro;
CLODOALDO DA SILVA – Membro;
ROBERVAL MACIEL DE OLIVEIRA – Membro;
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 30 de novembro de 2010.

ROGELIO BARCHETTI URREA
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

CONVITE
RETIRE GRATUITAMENTE O
SEMANÁRIO OFICIAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
NO PAÇO MUNICIPAL,
CENTRO ADMINISTRATIVO
E NAS BANCAS.
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A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E A SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA convidam a todos, inclusive os deficientes, para prestigiar I Evento Beneficente de um jogo de futebol com profissionais do
Guaratinguetá Futebol Clube X Amigos do Nei Fumaça,
que atua na China. A partida será no dia 5 de dezembro, às
14h00, no Estádio do São Paulo Futebol Clube de Avaré,
em comemoração ao dia 3 de dezembro que é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Haverá lugar reservado para os deficientes e a entrada é franca.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 2.616, de 1º de dezembro de 2010
(Reorganiza o Conselho Municipal de Assistência Social.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a : Artigo 1º - Fica reorganizado, na forma abaixo, o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, em conformidade com a Lei
Federal nº 8.742/93 e a Lei Municipal nº 237/98 com os representantes abaixo:
REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
Representantes da Secretaria Municipal da Assistência e
Desenvolvimento Social
Titular: Camila de Oliveira Cheche Souza
Suplente: Viviane Maria Alves Mendes
Representantes da Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Nilson Luis dos Santos
Suplente: Sandra Elisa Andrade Noronha Sorbo
Representantes da Secretaria Municipal de Educação
Titular: Maria Salete da Silva Caldeira
Suplente: Celia Regina de Oliveira Reis
Representantes de Órgãos do Trabalho
Titular: Maria Sonia N.Sucupira Trabale
Suplente: Patricia Estela Monteiro Pereira
Representantes da Secretaria Municipal de Habitação
Titular: Silvana de Sena
Suplente: Elizabeth Therezia M.V.L.Bernábio
Representantes da Secretaria Municipal de Administração
Titular: Andressa Azevedo Oliva
Suplente: Eliane Aparecida de Oliveira Costa

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
Representantes de Entidades de Atendimento à Infância
e Juventude
Titular: Glaucia Regina Favero Hoffmann
Suplente: Marcos Guazelli Neto
Representantes de Entidades de Atendimento à Portadores de Deficiência
Titular: Juliana Berna Félix
Suplente: Vera Lucia C. Garcia
Representantes de Entidades Prestadoras de Serviços
Assistenciais
Titular: Jose Marcos Guazelli Filho
Suplente: Benjamim Flávio de Almeida Ferreira
Representantes de Entidades de Assistência à Terceira Idade
Titular: Orlando Cruz Deolim
Suplente: Rita de Cassia Vieira Roesener
Representantes dos Profissionais Assistentes e Psicólogos
Titular: Karla de Lima Witzel
Suplente: Sandra Terezinha Cristaule
Representantes de Entidades Sindicais
Titular: Mauro Sergio de Oliveira
Suplente: Flavio Eduardo Zandoná
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogado o Decreto nº 2591, de 29 de outubro de 2010.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 1º de dezembro de 2010.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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Decreto nº 2.617, de 1º de dezembro de 2010
(Dispõe sobre declaração de utilidade pública e dá outras
providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas pro lei,
D E C R E T A : Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de futura
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras de propriedade de LAR ANALIA FRANCO, localizada na Avenida Anápolis,
nesta cidade, medindo 1.939,50 m2;
Local: Avenida Anápolis – Avaré –SP
Proprietário: Lar Anália Franco.
Área Territorial: 1.939,50 metros quadrados.
Descrição do imóvel :
Uma área de terras com 1.939,50 metros quadrados, situado no
Parque Industrial Jurumirim, nesta cidade, município e comarca de
Avaré, dentro das seguintes divisas e confrontações:- Inicia no
marco 0, situado no alinhamento da Avenida Anápolis com a estrada que dá acesso a unidade da CEAGESP – Cia. De Entrepostos
e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo, seguindo acompanhando esta última rumo 44º30’NE por uma extensão de 123,00
metros, até o marco de nº 1. Do marco nº 1, deflete a direita,
passando a confrontar com a citada CEAGESP e toma o rumo de
40º00’SE seguindo por uma extensão de 22,00 metros, até o
marco de nº 2. Do marco de nº 2 volta a direita passando a seguir
no rumo 54º40’SO percorrendo uma distância de 84,90 metros
confrontando com o imóvel da Prefeitura Municipal de Avaré, até
o marco de nº 3. Do marco de nº 3, segue com a mesma confrontação anterior no rumo de 39º00’SO por uma extensão de 35,00
metros, até o marco de nº 4. Do marco de nº 4, que se acha
cravado no alinhamento da Avenida Anápolis, deflete a direita e
por esse alinhamento percorre a distância de 17,00 metros, até o
marco de nº 0, onde teve início esta descrição, com matrícula nº
6.840 no CRI de Avaré.
Artigo 2º - As despesas decorrentes com a aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente.
Artigo 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 920, de 26 de abril de 2005.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 1º de dezembro de 2010.
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

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

Decreto nº 2.618, de 1º de dezembro de 2010
(Dispõe sobre declaração de utilidade pública e dá outras
providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas pro lei,
D E C R E T A : Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de futura
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras de propriedade de LAR ANALIA FRANCO, localizada na Avenida Anápolis,
nesta cidade, medindo 7.155,80 m2;
Local: Avenida Anápolis – Avaré –SP
Proprietário: Lar Anália Franco.
Área Territorial: 7.155,80 metros quadrados.
Descrição do imóvel :
Uma área de terras com 7.155,80 metros quadrados,
desmembrada de área de maior porção de 14.552,40 m2, com as
seguintes divisas e confrontações: partindo do marco 0, na confrontação com terras pertencentes à Prefeitura Municipal de
Avaré, e daí assume o rumo 65º15’SE, por uma distância de
46,50m, confrontando com o alinhamento da Avenida Anápolis,
até encontrar o marco de nº 1, daí deflete à esquerda e, passando a confrontar com terras pertencentes a Ultrafertil S/A Indústria
e Comércio de Fertilizantes, segue o rumo de 48º50’SE por uma
distância de 98,40 metros, até encontrar o marco de nº 2, deste
deflete à direita e com a mesma confrontação anterior, segue por
um rumo de 69º30’NE, pela distância de 68,50 metros, até encontrar o marco de nº 3, deste deflete a esquerda e assume o rumo
de 72º20’NO por uma distância de 37,00 metros, confrontando
com terras pertencentes a Cia. de Entrepostos e Armazéns Gerais do São Paulo, até encontrar o marco de nº 4, deste deflete a
direita e assume o rumo 65º25’NO por uma distância de 26,00
metros, até encontrar o marco de nº 5, daí, deflete a esquerda e,
com a mesma confrontação anterior o rumo de 68º00’SO por uma
distância de 35,00 metros, até encontrar o marco de nº 6, deste,
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deflete a esquerda e, tomando o rumo de 52º40’SO segue por
uma distância de 85,00 metros, até encontrar o marco de nº 7,
confrontando com terras pertencentes a Prefeitura Municipal de
Avaré, daí deflete a esquerda e no rumo de 52º40’SO, segue por
uma extensão de 35,00 metros, com a mesma confrontação anterior até encontrar o marco de nº 0, onde teve início esta descrição, com matrícula nº 7.765 no Cartório de Registro de Imóveis.
Artigo 2º - As despesas decorrentes com a aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente.
Artigo 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 1º de dezembro de 2010.
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
REGINA CELIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

PORTARIA
Portaria nº 4.819, de 08 de novembro de 2010
(Dispõe sobre sistema de revezamento dos servidores municipais nos dias 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 de dezembro de 2010.)
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E, pela presente portaria, determinar sistema de
revezamento dos servidores municipais nos dias 23, 24, 27, 28,
29, 30 e 31 de dezembro de 2010, com escala pré elaborada pelo
chefe, devendo ser mantidos apenas os serviços essenciais e
de atendimento ao público, conforme segue:1 – Todos os servidores municipais estão dispensados nesses
dias, devendo ser mantidos os serviços essenciais de saúde,
coleta de lixo e varrição, conservação de vias públicas,
capinação, roçada e, se necessário, os que o prefeito convocar
em emergência.
2 – Deverão ser mantidos em sistema de plantão, serviços na
garagem municipal, inclusive com mecânico e eletricista, postos
de saúde, alguns setores que atendem no Centro Administrativo e
Paço Municipal.
3 – Os funcionários que servirem nesses plantões ficam autorizados a compensar os dias trabalhados, com folgas a partir do
dia 05 de janeiro de 2011, seguindo escalas pré-elaboradas pela
chefia direta com aprovação do secretário da pasta e do prefeito,
encaminhadas cópia ao DRH/GP.
4 – Os funcionários da Secretaria Municipal da Educação terão
férias coletivas no período de 02 a 15 de janeiro de 2011, exceto
os funcionários das creches municipais.
REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 08 de novembro de 2010.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

INEDITORIAIS
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 mensal que
será realizada no dia 09/12/10 às 09:30h na sala dos Conselhos Municipais na Secretaria Municipal de Assistencia e Desenvolvimento Social – SEMADS, sito a Rua Rio Grande do Sul,
1750, fundos.
Pautas:
- Reunião Mensal
- Leitura da Ata
- Apresentação de metas para 2011
Contamos com a presença de todos, em caso de imprevistos, favor comunicar por escrito com antecedencia
e-mail: cmppd@avare.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social
Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA
Lei Federal nº 8069/90 - Lei Municipal 310/91-240/98
Decreto nº 1.884/08
COMUNICADO

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA, Sr. Rubens Renato Pereira vem tornar público os Membros presentes, ausentes com justificativas
e os ausentes e sem justificativas, conforme determina regimento interno, em reunião mensal realizada na data de
02/12/2010 às 9h na sala dos Conselhos Municipais no prédio da
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social –
SEMADS, sito à rua Rio grande do Sul, 1750, (fundos).
MEMBROS PRESENTES:
- Representante da Sec.Municipal de Educação
- Representante de Entidade Assistencial à Criança e ao Adolescente
- Representante de Área Hospitalar
- Representante da OAB
JUSTIFICARAM AUSENCIA:
- Representantes da SEMADS
- Representante da Sec. Municipal de Educação
- Representante do Sindicato Rural de Avaré
- Representante da Policia Civil
AUSENTES E SEM JUSTIFICATIVAS:
- Representantes de Entidade Assistencial .de Atendimento a Criança e Adolescente com deficiência
- Representante da ACIA
- Representante da Sec. Municipal de Esportes
- Representante da Sec. Municipal de Cultura
- Representante da Sec. Municipal de Meio Ambiente
- Representante da Sec. Municipal de Turismo
Aproveitamos para tornar público que todas as Reuniões
Mensais do CMDCA será realizada na primeira quintafeira do mês, a próxima já esta agendada para o dia 06/01/
2011 às 9h.
Maiores informações poderão ser colhidas através do fone: 37111437 ou email: cmdca@avare.sp.gov.br
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FALECIMENTOS
FALECIMENTOS PERÍODO DE
26/11/2010 A 02/12/2010
SAMUEL RODRIGUES
*21/10/1961 +26/11/2010
JOSE BONSAGLIA NETTO
*28/09/1929 +26/11/2010
CELSO LEONEL
*01/04/1950 +27/11/2010
DIONISIO MENDES DUARTE
*03/05/1934 +27/11/2010
LUIZ CARLOS PONCIANO
*20/02/1954 +27/11/2010
ELISABETE GARCIA DE LIMA
*31/08/1971 +28/11/2010
YONE BATELLI
*01/09/1923 +28/11/2010
JOÃO HENRIQUE ELIAS DOS SANTOS
*13/05/1989 +29/11/2010
EMILIO ZANELLA FILHO
*11/01/1941 +29/11/2010
ERNANI ALMEIDA NOVAES
*17/01/1923 +29/11/2010
SIRIO FERNANDES PINTO
*01/10/1918 +30/11/2010
ANTONIO BANIN
*06/08/1926 +30/11/2010
JOAQUIM ALVES
*25/11/1926 +30/11/2010
JOSE APARECIDO DOS SANTOS
*13/11/1959 +01/12/2010
PEDRO OLIMPIO DA SILVA
*09/05/1957 +01/12/2010
BENEDITA ANTONIA RIBEIRO
*24/11/1950 +02/12/2010
MARIA CICERA DE SOUZA
*28/08/1963 +02/12/2010
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PARCERIA DE SUCESSO!

ETEC e SEBRAE realizam
evento para empresários
A Escola Técnica de
Avaré tem feito muitos
esforços para aproximar
seus alunos do mercado
de trabalho. No segundo
semestre de 2010 foram
encaminhados 125 currículos de alunos da escola para as empresas parceiras da ETEC e, destes, quatorze foram contratados.
A ETEC possui um
banco de currículos de
seus alunos e os envia
gratuitamente para as
empresas que possuam
vagas disponíveis. Na unidade de Avaré são oferecidos os seguintes cursos: Ensino médio, Curso
Técnico de Administração, Logística, Secretariado, Informática e Informática para Internet,
Gestão de Pequenas
Empresas, Jurídico e Nutrição.
Além do preparo para
atuar em área específica os
alunos também são capacitados para liderar, trabalhar em equipe e administrar o local de trabalho. O
empresário que tiver interesse em contratar alunos
da ETEC é só entrar em
contato com a escola através do telefone 14 37325855 e falar com Geovani

ou através do e-mail
eteavare@hotmail.com.
Para estreitar ainda
mais o relacionamento da
escola com as empresas
avareenses foi realizado
no último dia 25 um evento que contou com a presença de empresários dos
setores varejista, atacadista e industrial da cidade. O evento realizado
em parceria com o SEBRAE de Botucatu foi
conduzido pelo consultor
Marco Aurélio D’ Angelo Luque que ministrou
palestra com o tema
“Ferramentas de Marketing: Pesquisa de mercado e merchandising”.

COMUNICADO
Comunico que a partir do dia 02/01/2011,
o ALMOXARIFADO DA SAÚDE estará em
novo endereço.
Avenida Espanha, nº 711 - CEP 18708-471
Bairro Jardim Europa
Qualquer dúvida favor entrar em contato.
(14) 3732 7144 / 3733 2354.
IZA
Responsável pelo Almoxarifado da Saúde

ETEC e SEBRAE: parceria de sucesso

A professora e coordenadora do curso de
Secretariado Janaína
Fernandes Ayres com as
alunas do curso organizaram de forma brilhante a
recepção dos convidados

e a decoração do ambiente. Já o coquetel foi preparado pelo técnico em
nutrição e auxiliar docente da ETEC, Alex Negrão, e pelos alunos do
curso de Nutrição.

Ouvidoria Municipal:

0800-7700133
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AGRICULTURA:

Secretaria inicia vacinação contra Brucelose

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Avaré inicia
no mês de dezembro a
vacinação contra a Brucelose em bezerras de 03
a 08 meses. O município
possui um grande número de agricultores familiares, sendo que a exploração da pecuária de leite é feita, na maioria das
vezes, por pequenos produtores rurais.
A brucelose é uma
doença infecto-contagiosa, especialmente importante para fêmeas adultas e prenhes, sendo uma
zoonose (acomete os animais domésticos e o ho-

mem) de grande relevância para a saúde pública.
É responsável por grandes prejuízos no rebanho
nacional de bovinos e bubalinos, devido ao aborto, redução da fertilidade
e conseqüente queda na
produção leiteira.
O programa de vacinação é realizado pela Prefeitura da Estância Turística de Avaré, coordenado
pela médica veterinária
Adriana Ferraz, e vem
sendo executado há vários anos, procurando assim
minimizar os prejuízos do
pequeno agricultor.
Anualmente é realizada
uma reunião com os produ-

Veterinária Adriana Ferraz, responsável pela vacinação

tores rurais, para saber a
quantidade de animais que
cada um possui. A compra
da vacina é feita em conjun-

to e os produtores escolhem
a data adequada para a vacinação. O programa atende a produtores rurais que

possuem até 10 bezerras,
propriedades de no máximo
10 hectares e que vivam basicamente da propriedade.

Para mais informações, entrar em contato com a doutora Adriana Ferraz pelo telefone (14) 9717-0400.

Avaré castra mais de 2 mil animais em 2.010
Agendamento r
ecomeça no dia 03
de janeiro de 2.011;
projeto é referência
na região e em
outros Estados
do País

Existente há mais de
8 anos, o Projeto de Castração de Pequenos Animais (cães e gatos), parte integrante do recém
criado Centro de Controle
Animal, da Estância Turística em Avaré, ultrapassou a meta de 2.000
(duas mil) esterilizações
cirúrgicas previstas para
o ano de 2010, beneficiando assim uma grande
parcela da população
avareense, mais precisamente, os proprietários de
baixa renda.
Além deste serviço
fundamental, a população
conta com atendimento

Castração de animais em Avaré supera expectativas

veterinário gratuito para
animais doentes ou com
suspeita de zoonoses (doenças transmissíveis ao
ser humano), sendo atendidos milhares de animais
durante todo o ano.
A médica veterinária
da Prefeitura de Avaré,
Adriana Borin, responsável pelo projeto, ressalta que de acordo com
dados estatísticos, os

cães podem ter 02
(duas) crias por ano,
com 06 (seis) filhotes em
média de cada vez. Desta forma, apenas um casal de cães e suas gerações futuras podem gerar ate 67.000 (sessenta
e sete mil) animais num
período de 06 (seis)
anos, e um só casal de
gatos por procriar 04
(quatro) vezes ao ano,

com ninhadas de 04
(quatro) filhotes em média por vez, pode atingir
em 07 (sete) anos uma
geração de 420.000
(quatrocentos e vinte
mil) animais. “Isso ilustra a grande importância
deste projeto para a saúde pública”, diz Adriana.
A veterinária lembra
aos proprietários que
eles precisam vencer o
preconceito e pensar na
castração como benefício para seu animal, que
não precisa enfrentar
cios a cada seis meses,
riscos de gravidez indesejável e, principalmente, de doenças como
câncer de mama e infecções graves de útero. “A castração garante uma vida adulta bastante saudável para o
animal e bem tranqüila
para o dono”, relata
Adriana Borin.
Atualmente vincula-

do à Secretaria Municipal da Saúde, o projeto
conta com o total apoio
da Prefeitura de Avaré.
O projeto ainda conta
com apoio de muitas
pessoas que atuam voluntariamente como protetoras do bem estar
animal, além de estabelecer parceria com o
Abrigo Picolinna, “Estas
parcerias e apoios contribuem para que o número de animais castrados cresça ano a ano,
atingindo níveis excelentes de controle de reprodução indevida destes animais, reduzindo
também o número de
animais soltos nas ruas”
explica a veterinária.
Por contar com tamanha qualidade no atendimento e resultar em diversos benefícios à saúde pública dos avareenses, o Projeto de Castração de Pequenos Animais

ultrapassa os limites de
Avaré, servindo de referência e atraindo representantes do Poder Público de outras cidades, até
mesmo de outros Estados, os quais vêm conhecer de perto o projeto
com o intuito de instalálo em seus municípios.
AGENDAMENTO
– O Centro de Controle
Animal informa que o
cadastramento para castrações de cães e gatos
está suspenso, mas será
reaberto a partir do dia
03 de janeiro de 2.011.
Porém, o atendimento
clínico dos animais continua sendo feito normalmente de segunda a
sexta, em horário comercial.

MAIS
INFORMAÇÕES: - Centro de Controle Animal - Rua Santa
Catarina, 1901 – Centro Telefone: 14_3731-1909
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SAÚDE:

Avaré nas comemorações do Dia Mundial de Luta Contra a Aids

No Dia Mundial de
Luta Contra Aids, 1º de
dezembro, o laço vermelho, visto como símbolo de solidariedade e
de comprometimento na
luta contra a doença, foi
colocado em dois pontos
da cidade, no Paço Municipal e no Cristo Redentor. O projeto do
laço foi criado, em 1991,
pela Visual Aids, grupo
de profissionais de arte,
de New York, que queriam homenagear amigos e colegas que haviam morrido ou estavam
morrendo de aids. O Visual Aids tem como objetivos conscientizar as
pessoas para a transmissão do HIV/aids, divulgar as necessidades
dos que vivem com
HIV/aids e angariar fundos para promover a
prestação de serviços e
pesquisas.
O laço vermelho foi
escolhido por causa de
sua ligação ao sangue e
à idéia de paixão, afirma Frank Moore, do
grupo Visual Aids, e foi
inspirado no laço amarelo que honrava os soldados americanos da
Guerra do Golfo. Foi
usado publicamente,
pela primeira vez, pelo
ator Jeremy Irons, na
cerimônia de entrega do
prêmio Tony Awards,
em 1991.
“Fique Sabendo”
A Secretaria Municipal de Saúde realizou de
16 de novembro a 1º de
dezembro a Campanha
“Fique Sabendo”, que
teve como finalidade
conscientizar a população no que diz respeito
ao teste de HIV (vírus
da AIDS).
Foram realizados tes-

DEFESA DO CONSUMIDOR

Energia elétrica:
novas regras em vigor

O laço, símbolo da Luta Contra a Aids, ficou exposto na fachada do Paço

tes gratuitos em pessoas
interessadas em saber se
são portadoras do vírus
da AIDS ou não. As coletas de sangue foram
feitas em todas as Unidades Básicas de Saúde
e PSF (Postos de Saúde
da Família) e também no
CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento),
que atende na Santa
Casa de Misericórdia de
Avaré. Foram realizados
563 testes convencionais
(coleta de sangue) e 244
testes rápidos (furando a
ponta do dedo), durante
dois sábados seguidos no
Largo do Mercado.
O Dia Mundial de
Luta Contra a Aids foi
criado para relembrar o
combate à doença e despertar nas pessoas a
consciência da necessidade da prevenção, aumentar a compreensão
sobre a síndrome e reforçar a tolerância e a
compaixão às pessoas
infectadas. Foi a Assembléia Mundial de Saúde,
com o apoio da Organização das Nações Unidas (ONU), que instituiu

a data de 1º de dezembro. A decisão foi tomada em outubro de 1987.
No Brasil, a data passou
a ser comemorada a partir de 1988, por decisão
do Ministro da Saúde.
A cada ano, diferentes temas são abordados, destacando importantes questões relacionadas à doença. Em
1990, por exemplo,
quando a Aids ainda era
mais disseminada entre
os homens, o tema foi
“A Aids e a Mulher”.
Em 1997, foi a vez de as
crianças infectadas serem lembradas. A importância da família e
da união de forças também já foram destacadas como importantes
aliados da luta contra a
Aids. A Aids matou no
ano passado cerca de
dois milhões de pessoas
no mundo, mas 2010 traz
um certo otimismo com
a redução de novas infecções, os novos tratamentos contra a doença
e os meios adicionais
para prevenir a transmissão.

Na véspera do Dia
Mundial de Luta contra
a Aids, que será comemorado na próxima
quarta-feira, os especialistas e as associações
recordam que, desde o
início da epidemia, cerca de 30 milhões de pessoas morreram no mundo por causa desta doença. No entanto, as novas transmissões reduziram 19% desde 1999,
alcançando a cifra de
2,6 milhões em 2009, segundo a Unaids.
Além disso, o acesso aos tratamentos se
ampliaram: mais de 5,2
milhões de pessoas tiveram acesso a antirretrovirais nos países em desenvolvimento, quando
em 2004 não chegavam
aos 700 mil beneficiários. No entanto, o diretor executivo da Unaids,
Michel Sidibé, recordou
que 10 milhões de pessoas continuam à espera de um tratamento e
os avanços obtidos até
agora são muito frágeis
por causa da situação
financeira mundial.

Estão valendo desde 1º/12/10 novas regras para o
fornecimento de luz aos consumidores de áreas urbanas, estabelecidas na Resolução 414/2010, que trata
das condições gerais para a prestação do serviço de
energia elétrica e dos direitos e deveres dos usuários.
A nova norma amplia os direitos dos consumidores
em relação ao previsto na resolução anterior (456/2000),
a qual substitui, embora algumas das disposições já
estivessem asseguradas pelo Código de Defesa do Consumidor. “A resolução representa avanços por reconhecer que a energia elétrica é um serviço essencial aos
usuários, pois sua interrupção coloca em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou segurança da população”, destaca Mariana Alves, advogada do Idec.
Dentre os pontos positivos está a redução da
multa pelo atraso no pagamento da conta de luz de
5% para 2%; a devolução em dobro do valor pago
pelo consumidor em caso de cobrança indevida;
possibilidade de parcelamento de débitos mediante
solicitação do consumidor; redução do prazo para
religação de energia: 24 horas para áreas urbanas e
48 horas para as áreas rurais e, em casos de urgência, quatro e oito horas, respectivamente.
Outro avanço se refere à obrigatoriedade de as
concessionárias instalarem postos de atendimento
presencial em todos os municípios até setembro de
2011. “Essa medida é muito positiva, pois possibilitará a prevenção e a agilidade na resolução de conflitos com os consumidores”, destaca Mariana.
Pontos negativos
Muito embora as melhorias destacadas sejam de grande impacto aos usuários, muitas questões abordadas na
norma deixaram a desejar, pois apesar do reconhecimento expresso da essencialidade do serviço, a norma permite o corte de energia por falta de pagamento.
Outros aspectos negativos da regulamentação
consistem na previsão de cobrança pela do serviço
de religação. “Essa taxa representa uma dupla penalidade ao consumidor, que já foi punido pelo corte
de energia elétrica”, reclama a advogada. O Idec
também discorda da cobrança para disponibilizar
dados de medição armazenados, já que a informação é um direito básico do consumidor.
Por fim, a nova resolução ratifica o repasse às contas de energia elétrica de PIS (Contribuição de
Integração Social) e Cofins (Contribuição para financiamento da Seguridade Social). O Idec considera tal
cobrança ilegal, pois a incidência desses tributos está
relacionada ao faturamento da empresa distribuidora
de energia e não à prestação do serviço, de modo que
o consumidor não deve ser responsabilizado por seu
pagamento. No entanto, o repasse foi liberado pelo
Superior Tribunal de Justiça, em decisão unânime.
* Fonte: Idec

18

SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 489

AVARÉ, 04 DE DEZEMBRO DE 2010

M Ú S I C A:

Moradores da Vila Dignidade se encatam
com apresentação de chorinho

Os moradores da
Vila Dignidade, condomínio residencial de idosos, viveram momentos
de muita emoção com a
realização do Projeto
“Choro na Vila”, que levou aos mesmos um
pouco do gênero musical chorinho, considerado a primeira música
popular urbana típica do
Brasil.
O músico Altino Toledo, professor do Conservatório Musical de
Tatuí, desenvolveu naquela cidade o Projeto
“Choro nas Entidades”
e, na tarde da última
quarta-feira, emprestou
toda sua experiência,
presenteando os moradores da Vila Dignidade com uma bela apresentação, levando alguns às lágrimas e fazendo com que outros
até arriscassem alguns
passos de dança.
Os músicos chorões
que se apresentaram
foram Nilson Calamita
Filho (violão), Sérgio

Grupo musical de chorinho animou os moradores da Vila Dignidade

Ornellas (pandeiro),
Flávio Calamita (cavaquinho) e Altino Toledo
(bandolim), executando
clássicos do choro, conhecidos por músicos
como Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Zequinha de Abreu, Waldir Azevedo e outros.
Altino Toledo
Bandolinista, fundou,
com Alexandre Bauab
Jr., o Grupo de Choro
do Conservatório de
Tatuí (Grupo de Choro
Quebrando Galho).
Atualmente, é graduando em Educação Musical na USFCar (Universidade Federal de São
Carlos).
Introduziu o ensino
do bandolim no Conservatório Dramático e
Musical “Dr. Carlos de
C a m p o s ” d e Ta t u í ,
dentro do núcleo de
choro, instituição na
qual é professor de
bandolim e prática de
choro desde 1999.
Como professor, ministrou aulas em festi-

vais como o 25º Festival de Londrina (aulas
de bandolim e prática de
choro); em três edições
do Festival de Ourinhos
(aulas de prática de choro); e em workshops e
concertos didáticos nas
cidades de Jaú, Bauru,
Ribeirão Preto, Santos e
em Tatuí.
Participou de mais
de cem apresentações
públicas em mais de cinqüenta diferentes cidades do Estado de São
Paulo, dentre elas destacam-se as realizadas
com músicos reconhecidos nacional e internacionalmente como
Naylor “Proveta”, Altamiro Carrilho e Humberto Araújo. Com o
Grupo de Choro Quebrando Galho gravou
CD homônimo. Ainda
no campo das gravações, participou como
bandolinista do CD “Soleil” da cantora Clementine (lançado pela
Sony Music), do CD
“Horn Brasil” de Adal-

to Soares e do CD
“Choro Canção” do
grupo Casa de Marimbondo.
Como bandolinista
do Grupo de Choro do
Conservatório de Tatuí
(Quebrando Galho) gravou programas de televisão como o Sinfonia
Fina (série exibida pela
TV Cultura em 2007),
Jazz&Cia. (TV Cultura)
e Instrumental Sesc
Brasil (STV). Foi premiado por duas vezes
(segundo e terceiro lugares) no Prêmio Nabor Pires de Camargo.
Apresentou-se em
algumas das principais
casas de eventos e teatros do país, como o
“Cláudio Santoro”
(Campos do Jordão) e
Memorial da América
Latina (São Paulo).
Com a Orquestra Violões & Cia. e com quarteto de choro realizou
inúmeras apresentações
nas cidades de Manhein e Heidelberg (Alemanha), em 2008.

Secretaria Municipal do
Meio Ambiente comemora
Dia da Arborização Urbana
Durante o decorrer da
última semana, o Dia da
Arborização Urbana ocorreu com plantios nas praças e jardins da cidade e
com distribuição de mudas
nativas para a população.
O plantio começou na terça-feira, com 10 alunos
representantes da escola
Maneco Dionísio, plantando nas praças Juca Novaes, Romeu Bretas e Padre
Tavares, três pau brasil,um
sibipiruna e um fedegoso,
respectivamente.
Na quarta-feira, moradores dos bairros Bonsucesso e Paraíso aprenderam as técnicas de plantio, e como zelar pelo bem
estar das duas patas de
vaca e duas aroeiras plantadas na Praça João Valente. Já no Bairro Paraíso, um grupo de crianças
residentes do local plantaram duas aroeiras e dois

oitis na Praça Felipe Parra Melenchon.
Na quinta-feira a equipe da Secretaria de Meio
Ambiente montou uma barraca no largo do mercado
e distribuiu 850 mudas nativas, doadas pela Duke
Energy, entre elas o ipê,
árvore símbolo de Avaré,
frutíferas como a jabuticabeira, pitangueira, goibeira,
entre outras; além da distribuição de cartilha informando ao como realizar o
plantio de sua árvore e sugerindo as espécies mais
adequadas para calçada.
A comemoração teve
como objetivo fomentar a
arborização no município
com a participação direta
da população, pois se trata de uma ação importante para melhorar a qualidade ambiental da cidade
e reduzir os impactos das
mudanças climáticas.
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TRANSFERÊNCIA DE RENDA:

“Mercado de Trabalho” é tema das
palestras do Programa Ação Jovem

Seguindo o eixo Trabalho e Empreendedorismo, o Programa Estadual de Transferência
de Renda – Ação Jovem
-, vem realizando palestras referente ao tema.

PARTICIPAÇÃO DE TODOS

Avaré na luta pelo gás
natural com o mesmo
preço do gasoduto

Palestras sobre Mercado de Trabalho foram realizadas pelo Programa Ação Jovem

No primeiro, encontro,
os jovens tiveram palestra com a equipe da
ETEC de Avaré, composta por Bruna Teixeira do Amaral (diretora
acadêmica); Giovani

Carvalho (assistente
técnico administrativo) e
Thiago Rodrigues (assistente administrativo).
A referida equipe realizou uma explanação
sobre sucesso, auto-conhecimento e motivação,
como também, proporcionou informações referente aos cursos técnicos
oferecidos pela instituição. No segundo encontro, os participantes contaram com a palestra do
presidente do SEC (Sindicato dos Empregados
no Comércio), Mauro Oliveira, que realizou uma
trajetória com relação as
transformações no mercado de trabalho desde a
3ª Guerra Mundial aos

dias atuais.
Os encontros ocorreram nas dependências da
entidade O Bom Samaritano, na Rua Bahia, nº
426. O Ação Jovem é
um Programa de transferência de Renda, voltado aos jovens de 15 a
24 anos de idade, tendo
como um dos objetivos,
incentivar o retorno ou
permanência na escola;
estimular a conclusão do
ensino médio; promover
ações complementares;
propiciar o acesso a cursos profissionalizantes e
favorecer a iniciação no
mercado de trabalho. O
município de Avaré possui 200 jovens beneficiários do Programa.

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, através da secretaria de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia participou de
audiência pública realizada pela Arsesp que
é a Agência Reguladora de Gás Canalizado,
em busca da conquista
do Gás Natural para o
municipio.
Para que esse beneficio chegue até a nossa cidade, a Arsesp
abriu uma consulta pública para que seja avaliada a situação da cidade através do e-mail
consultapublica@arsesp.
sp.gov.br ou pelo fax
(11) 3293-5107.
A participação de
todos é muito importante para que nosso municipio seja beneficiado
com este novo projeto de
fornecimento de gás
natural através do GNC
(Gás Natural Comprimi-

do) com o mesmo custo
do Gasoduto, pois, desta forma não haverá desiquilibrio econômico financeiro para os consumidores industriais, comerciais e turisticos
(rede hoteleira).
Com as manifestações das empresas, comércio, instituições, entidades e a população
em geral, a chance é
maior da Arsesp fazer o
julgamento de deliberação favorável do gás,
que iria beneficiar muito a cidade com a vinda
de novas empresas, geração de empregos, economia para as empresas
que necessitam do gás,
preservação e conscientização ambiental, favorecimento no abastecimento de veiculos automotores, incentivo
às novas empresas, etc.
Envie seu e-mail. Sua
participação é muito importante.

TELEFONES DOS PONTOS DE TÁXI
Ponto
São João
Santa Cruz
São Benedito
São Cristóvão (mercado)
Central (matriz)
Santa Casa
Rodoviária

Telefone
3732-0111
3731-2283
3732-1772
3732-0333
3732-0999
3732-1669
3733-0449

Endereço
Rua Maranhão
Rua São Paulo
Rua Mato Grosso (Igreja São Benedito)
Praça da Independência (Rua Sta. Catarina)
Rua Domiciano Santana
Rua Mato Grosso x Rua Paraíba
Terminal Rodoviário

