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 Q U A N T O   M A I S   G E N T E ,   M A I S   Q U E N T E :

Mais um veículo para
a Saúde de Avaré foi
conquistado esta sema-
na. Com mais esta nova
aquisição, já são 3 os ve-
ículos adquiridos. O novo
é uma Van de 12 lugares
para levar pacientes de
Avaré para serem aten-

Centenas de voluntários saem às ruas
para a Campanha do Agasalho 2010

Hoje, centenas de
voluntários, formado por
funcionários municipais
como Fundo Social, Co-
zinha Piloto, Garagem
Municipal, Ouvidoria,
Secretaria da Comunica-
ção e Guarda Municipal,
em parceria com a Polí-

cia Civil, DISE, Polícia
Militar, Tiro de Guerra,
Bombeiros, NOCAIJA
(Guarda Mirim), Associ-
ação Comercial e Sa-
besp, estarão arrecadan-
do cobertores, agasalhos
e calçados em todos os
bairros. Página 11.

RUMO AO HEXA!

Avareenses assistem jogo da
Seleção no Largo São João

Uma mega estrutura foi montada no Largo São
João para que os avareenses pudessem torcer para
a Seleção Brasileira contra Portugal na manhã de
ontem. Um telão de LED de 200 polegadas, 21 m²,
foi instalado em frente ao coreto com um sistema
de sonorização moderno. Minutos antes da partida,
músicas axé, samba, entre outros ritmos, foram exe-
cutadas para animar os torcedores.

Apesar do empate sem gols, o Brasil se classifi-

cou em primeiro do grupo e está nas oitavas de fi-
nal da Copa do Mundo. Logo após a partida, nova-
mente a animação ficou por conta de muita música.

O telão permanecerá no Largo São João trans-
mitindo todos os jogos da Copa. Se o Brasil for para
a final, uma arquibancada deverá ser colocada no
local para melhor acomodar os torcedores. Agora é
comparecer na segunda-feira para torcer para a Se-
leção em mais uma partida, que terá início às 15h30.

Mais um veículo
para a Saúde

didos em outras cidades,
como Rubião Júnior.

Na próxima semana a
Saúde de Avaré passará a
contar com mais uma am-
bulância, que deverá che-
gar na segunda-feira, tota-
lizando assim 4 novos veí-
culos somente em 2010.

Obras da Prefeitura geram empregos e
trabalhadores seguem em ritmo acelerado

Página 12 e 13.
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CARTÕES DA ZONA AZUL
POSTOS DE VENDA

Santa Efigênia InformáticaSanta Efigênia InformáticaSanta Efigênia InformáticaSanta Efigênia InformáticaSanta Efigênia Informática
Rua Goiás, 1464

Rua Rio Grande do Sul, 1380
Da FDa FDa FDa FDa Frutrutrutrutruta Sora Sora Sora Sora Sor vevevevevettttteriaeriaeriaeriaeria

Center Som WatanabeCenter Som WatanabeCenter Som WatanabeCenter Som WatanabeCenter Som Watanabe
Rua Alagoas, 1543

Rua Rio G. do Sul c/ Rua Alagoas
Banca CentralBanca CentralBanca CentralBanca CentralBanca Central

Banca do MercadoBanca do MercadoBanca do MercadoBanca do MercadoBanca do Mercado
Rua Pernambuco c/ Rua Sta. Catarina

Rua Pernambuco, 1346
AbavilAbavilAbavilAbavilAbavil

BabuchaBabuchaBabuchaBabuchaBabucha
Rua Pernambuco, 1472

Rua Pernambuco, 1271
Xerox e Chaveiro CenterXerox e Chaveiro CenterXerox e Chaveiro CenterXerox e Chaveiro CenterXerox e Chaveiro Center

Café e ProssaCafé e ProssaCafé e ProssaCafé e ProssaCafé e Prossa
Rua Santa Catarina, 1386

Largo São João, 200
Casa ChaddadCasa ChaddadCasa ChaddadCasa ChaddadCasa Chaddad

Distribuidora Avaré de PublicaçõesDistribuidora Avaré de PublicaçõesDistribuidora Avaré de PublicaçõesDistribuidora Avaré de PublicaçõesDistribuidora Avaré de Publicações
Rua Rio de Janeiro, 1626

Rua São Paulo c/ Rua Pernambuco
Farmácia São BentoFarmácia São BentoFarmácia São BentoFarmácia São BentoFarmácia São Bento

PPPPPontontontontonto do Caro do Caro do Caro do Caro do Car tãotãotãotãotão
Rua Rio Grande do Sul, 1452

Rua Pernambuco, 1521
Clinica do TênisClinica do TênisClinica do TênisClinica do TênisClinica do Tênis

Rua Pernambuco c/ Rua Piauí
Livraria e Locadora BetelLivraria e Locadora BetelLivraria e Locadora BetelLivraria e Locadora BetelLivraria e Locadora Betel

SorSorSorSorSor vevevevevettttteria Gureria Gureria Gureria Gureria Gurt Ft Ft Ft Ft Frutrutrutrutrut
Rua Rio Grande do Sul c/ Rua Domiciano Santana

Rua Alagoas, 1455/2
360° Graus Confecções360° Graus Confecções360° Graus Confecções360° Graus Confecções360° Graus Confecções

MAIORES INFORMAÇÕES NO ESCRITÓRIO ZONA AZUL
Rua Rio Grande do Sul, 1810 - Sala 12 1º andar - Fone (14) 3711-2557

F U T E B O L :

A magia de uma bola
no país do futebol te, sem
dúvida, a força de reunir
um número expressivo
de crianças e adolescen-
tes para a prática espor-
tiva. Esse foi um dos
motivos para criação do
Projeto “Novos Talen-
tos”, direcionado princi-
palmente para a área so-
cial e que vem sendo de-
senvolvido na periferia da
cidade, não deixando de
atender a outras classes
sociais.

O Núcleo 1, que é re-
alizado no Campo do São
Pedro, no Bairro Santa
Elizabeth, conta hoje com
aproximadamente 100

Projeto Novos Talentos:
transformando sonhos em realidade

meninos na faixa de 10 a
17 anos e os trabalhos
técnicos acontecem as
segundas, quartas e sex-
tas-feiras, no período da
tarde e, em breve, deve-
rá ser aberto o Núcleo 2,
no Bairro Paineiras.

Em breve deverá ser
iniciado também o traba-
lho de auto-rendimento,
que seria a seleção dos
meninos de uma boa qua-
lidade técnica para um
desenvolvimento mais
apurado do potencial do
atleta e, consequente-
mente, ter uma oportuni-
dade em um clube de por-
te do futebol brasileiro.

O técnico Nenê Ro-

cha, que vem desenvol-
vendo esse trabalho des-
de setembro do ano pas-
sado, está otimista em
relação ao futuro de vá-
rios alunos do projeto.
“Pela minha experiência
dentro do futebol, não
tenho dúvida de que sai-
rá bons jogadores desse
projeto, pois tenho encon-
trado muita qualidade e,
quando iniciar um traba-
lho mais apurado, vamos
ter excelentes resultados.
Já mantive contato com
o São Paulo F.C., depar-
tamento de base, e no
mês de agosto, provavel-
mente vamos jogar na
cidade de Cotia em três

categorias. Será uma
grande oportunidade
para esses meninos joga-
rem no CT do São Pau-
lo, diante dos técnicos do
clube”, disse Nenê.

Ainda de acordo com
o técnico, é um trabalho
realizado sem pular eta-
pas, que deve ganhar a
adesão das Secretarias
da Saúde, Educação e
Promoção Social, apoio
esse muito importante
para o desenvolvimento
do Projeto, que conta
também com o professor
Nikinho, que dirige os
mais novos as terças e
quintas-feiras, também
no Campo do São Pedro.

S A Ú D E :

O Projeto Olhar Bra-
sil, vinculado à Secreta-
ria Estadual da Saúde,
possibilitou à Estância
Turística de Avaré a
aquisição do recurso no
valor de 51.652,48 mil
fazendo da cidade a úni-
ca em nossa região a
adquirir a verba.

Tal projeto surgiu com
o objetivo de identificar
e corrigir problemas vi-
suais relacionados à re-

Projeto Olhar Brasil permite recurso no
valor superior a R$ 51 mil ao município

fração, visando reduzir
as taxas de evasão esco-
lar e; sobretudo, facilitar
o acesso da população à
consulta oftalmológica e
à aquisição de óculos.

Este projeto tem
como público alvo os alu-
nos matriculados na rede
pública do Ensino Funda-
mental (1ª a 8ª série), os
alfabetizandos cadastra-
dos no Programa Brasil
Alfabetizado do Ministé-

rio da Educação (MEC)
e a população com idade
igual ou superior a 60
anos de idade.

Os recursos adquiri-
dos serão transferidos di-
retamente do Fundo Na-
cional de Saúde para os
respectivos Fundos Mu-
nicipais de Saúde e, em
se tratando da Estância
Turística de Avaré, o re-
curso será destinado ao
estabelecimento cadas-

trado, ou seja, Centro de
Saúde I (Postão – Rua
Acre).

A conquista foi ex-
tremamente importan-
te, pois possibilitou ao
município melhores
condições para aten-
der  a  população na
área of ta lmológica,
permitindo destaque
da Estância Turística
de Avaré no trabalho
destinado à saúde.

Aberta as inscrições para o Centro de Línguas
O Centro de Estudos

de Línguas, localizado
na Escola Estadual Co-
ronel João Cruz, infor-
ma que abrirá inscri-
ções para os cursos de
Espanhol, Francês, Ale-
mão e Italiano, no dia
21, permanecendo até o
dia 30 do presente mês.

Conforme expôs

E D U C A Ç Ã O :

Daniela, uma das pro-
fessoras do curso de
espanhol, os cursos são
totalmente gratuitos
para os alunos que cur-
sam a 6ª série ao 2° ano
do ensino médio, das
escolas públicas esta-
duais e, atualmente o
Centro de Línguas con-
ta com uma equipe de

professores especiali-
zados, que já lecionam
em várias turmas e ho-
rários. O início das au-
las será em agosto.

Os documentos ne-
cessários para a matrí-
cula no Centro de Es-
tudos de Línguas (CEL)
são: xérox do RG ou
RA; xérox da certidão

de nascimento; 1foto 3/
4 e; o atestado de es-
colaridade.

Para mais informa-
ções, consulte a secre-
taria da Escola Estadu-
al Coronel João Cruz,
localizada na Av. Pref.
Paulo Araújo Novaes
n° 871 ou, pelo fone
(14) 3732-0171.
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BAIRROS ABRANGIDOS: Paraíso e Tropical
INDICE ESTIMADO POPULACIONAL: 6700 Habitantes
PREFEITO MUNICIPAL: ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
DIRETOR DA OUVIDORIA MUNICIPAL: JOÃO FIDELIS
MEMBROS DE ORGANIZAÇÕES:AFONSO  SANCHES, MARCIO
JOSÉ , FÁTIMA GOMES e  NALVA
O presente relatório tem por finalidade demonstrar os resulta-
dos obtidos através das atividades realizadas no dia 19 de
junho de 2.010, na EMEB “Carlos Papa”, durante o evento Ação
Social – “Prefeitura no Bairro”.
1. GABINETE DO PREFEITO:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Atendimento do Prefeito 280
TOTAL 280
2. FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Fotos para RG 138
Cortes de Cabelos 72
Atendimentos Diversos 36
TOTAL 246
3. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Clínico Geral 40
Ginecologia 20
Pediatra 49
Exames de Papanicolau 15
Farmácia 45
Aferição de Pressão Arterial 261
HGT Teste de diabetes 263
Vacina H1N1 29
Exames de Hepatite  C 189
Vacina contra Influenza 4
Vacina contra poliomelite 1
Teste de Hepatite C 189
TOTAL 916
4. COORDENADORIA DA SAÚDE BUCAL:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Avaliação dentária 178
TOTAL 178
5. VIGILÂNCIA SANITÁRIA  MUNICIPAL:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Orientações sobre Dengue 79
Reclamações 3
Distribuição bexigas personalizadas 1500 (nº não entra na
estimativa)
TOTAL 82
6. CRAS
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Atendimentos 14
TOTAL 14
7. SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Atendimentos  Diversos 30
TOTAL 30
9. SECRETARIA MUNICIPAL DA  CULTURA:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Atividades culturais 53
TOTAL 53
10.  SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Aula com materiais recicláveis 48
Orientações 15
TOTAL 63
11.  CEREST
ATENDIMENTO QUANTIDADE
Orientações 52
TOTAL 52
12. SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO:
· Confecção de 10.000 (dez mil) panfletos;
· Contratação de carro de som;
· Realização da cobertura e registro através de fotografias dos
vários momentos do evento;
· Confecção de 05 faixas;
13.  SECRETARIA  MUNICIPAL DE OBRAS
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Atendimentos 2
TOTAL 2

RELATÓRIO DO  EVENTO AÇÃO SOCIAL –“PREFEITURA NO BAIRRO”
LOCAL DO EVENTO: EMEB “Carlos Papa” – PARAÍSO

14.  ROTARY CLUB DE AVARÉ – JURUMIRIM GRUPO
BIZUNGÃO:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Orientação sobre Doação de Órgãos 21
TOTAL 21
15 .FACULDADE EDUVALE:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Atendimento Jurídico 20
TOTAL 20
16. ESPORTE:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Atividades  Diversas 90
TOTAL 90
 17 .DELEGACIA DE IDENTIFICAÇÃO:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Expedição de 1ª e 2ª Vias de RG 162
TOTAL 162
18. PROCON:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Entrega de código de defesa do consumidor 30
Atendimentos 15
TOTAL 45
19. CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Atendimentos 18
Casamentos comunitários 6
TOTAL 24
20. CEBRAC:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Teste vocacional 18
Curriculum 12
Visita ao Mural 17
TOTAL 47
21.  ETEC:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Atendimento 32
TOTAL 32
22.   PAT:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Carteira de trabalho 15
TOTAL 15
23  .SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM  CSU:
ATENDIMENTOS  QUANTIDADE
Recreações e Kung-fu 130
TOTAL 130
24.SECRETARIA  DO TRANSPORTE:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Informações 10
Cartão do Idoso 2
TOTAL 12
25.SECRETARIA DA AGRICULTURA:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Folhetos de informações 30
Orientação ao Proprietários c/ cães doentes 10
TOTAL 40
26. ATIVIDADES  E RECREAÇÕES :
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Piscina de Bolinhas, Pula – Pula,
Tobogã e Karaôke 1500
TOTAL 1500
 27. ATIVIDADES EXTRAS:
TOM  PROFESSOR DE CAPOEIRA:
ATENDIMENTOS QUANTIDADE
Capoeira 20
Aeróbica 25
TOTAL 45
28. Desfile de moda profª Elenil
Participantes 50
TOTAL 50

TOTAL GERAL ........................4, 149 Habitantes Atendidos
61,92 % da população estimada no Bairro.

João Fidélis
Diretor da Ouvidoria Municipal

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL:
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/10 – PROCESSO Nº. 263/10

Objeto: Aquisição de óleo lubrificante para veículos da Secre-
taria de Planejamento e Obras.
Data de Encerramento: 07 de julho de 2010, das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 07 de julho de 2.010, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 21 de junho de 2010 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/10 – PROCESSO Nº. 264/10
Objeto: Aquisição de hortifrutis para a Secretaria Municipal de
Esportes.
Data de Encerramento: 08 de julho de 2010, das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 08 de julho de 2.010, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 22 de junho de 2010 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/10 – PROCESSO Nº. 265/10
Objeto: Aquisição de 01 (uma) Viatura Orgânica para o Corpo
de Bombeiros de Avaré.
Data de Encerramento: 13 de julho de 2010, das 13:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 13 de julho de 2.010, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 25 de junho de 2010 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira

REPETIÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 029/10
PROCESSO Nº. 233/10

Objeto: Aquisição de móveis de escritório para a Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
Recebimento das Propostas: 08 de julho de 2010, das 09:00
às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 08 de julho de 2010, das
10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 08 de julho de 2.010, às 14:00 horas, atra-
vés do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 18 de junho de 2010 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade nº. 029/10–Processo nº. 249/10

Fica ratificada a Inexigibilidade à empresa RIOS DESENVOLVI-
MENTO PROFISSIONAL LTDA ME, com valor global de R$
2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), objetivando a
contratação de show artístico com a banda Impacto Musical,
Vanessa Reis e Banda e Luciana Tegani, para se apresentarem
no evento Arráia do Nhô Musa, na Concha Acústica, 11 de junho
de 2010 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 063/10–Processo nº. 229/10

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa OSASTUR
OSASCO TURISMO LTDA, com valor global de R$ 736.050,00
(setecentos e trinta e seis mil e cinquenta reais), objetivando a
locação de veículos para transporte escolar, com fulcro no arti-
go 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 01 de junho de 2010 – Rogélio Barchetti Urrêa – Pre-
feito Municipal.

Dispensa nº. 071/10–Processo nº. 252/10
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa OLEOL
FILTROS DESIDRATADORES LTDA ME, com valor global de
R$ 8.420,00 (oito mil, quatrocentos e vinte reais), objetivando
a contratação de empresa especializada para fornecimento
de um filtro de óleo diesel certificado pelo INMETRO, com
fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 11 de junho de 2010 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.
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Dispensa nº. 072/10–Processo nº. 258/10

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa MARQUINHOS
ARTES GRÁFICAS LTDA ME, com valor global de R$ 1.070,80
(hum mil, setenta reais e oitenta centavos), objetivando a aquisi-
ção de materiais gráficos, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 16 de junho
de 2010 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa LEXION INFORMÁTICA E SERVI-
ÇO LTDA, objetivando a contratação de empresa responsável
pela prestação de serviços de consultoria em tecnologia de infor-
mação, assessoria em sistemas administrativos, para promover o
licenciamento de uso de sistemas de informações para acessos
pela internet, visando automatização, controle e gerenciamento
da Lei de Responsabilidade Fiscal, Gestão Fiscal, Controle Interno
e Gestão de Contratos e de Débitos Fiscais e Tributários da Dívida
Fundada, relativa ao Pregão Presencial nº. 031/10 – Proces-
so nº.226/10 - Homologado em: 18/06/2010.

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 N.S GOMES VESTUÁRIO ME,
objetivando a contratação de empresa para confecção de unifor-
mes para a Coleta Seletiva, relativa ao Pregão Presencial nº.
032/10 – Processo nº.232/10 - Homologado em: 22/06/2010.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa RODRIGO BORGHI DA SILVA & CIA
LTDA, objetivando a contratação de empresa para implantação
de uma rede de internet sem fio para o município de Avaré,
relativa a TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/10 – Processo nº.
178/10 - Homologado em: 10/06/2010.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº010/10-PROCESSO Nº178/10, a Em-
presa RODRIGO BORGHI DA SILVA & CIA LTDA, objetivando
contratação de empresa para implantação de uma rede de internet
sem fio para o município de Avaré, no valor de R$450.500,00
(quatrocentos e cinquenta mil e quinhentos reais) – adjudicado
em: 17/06/10.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade INEXIGIBILIDADE
Nº015/09 – Processo nº. 305/09, que faz entre si a Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré e a Empresa OSASTUR
OSASCO TURISMO LTDA, objetivando a contratação de em-
presa prestadora de serviços de transporte para fornecimento
de passes de viagens entre Avaré e Botucatu, com prorroga-
ção até 01 de janeiro de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Pre-
feito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade ELETRÔNICO
Nº126/09 – Processo nº. 584/09, que faz entre si a Prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré e a Empresa
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ,
objetivando a aquisição de gêneros alimentícios para a Cozi-
nha Piloto, com prorrogação até 21 de setembro de 2010 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade TOMADA DE
PREÇOS Nº022/09 – Processo nº. 651/09, que faz entre si
a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a Empre-
sa POTIVIAS EMPRESA POTIGUAR DE OBRAS VIÁRIAS
LTDA, objetivando a pavimentação asfáltica em CBUQ na
Avenida Donguinha Mercadante, 2º trecho, com prorroga-
ção até 04 de julho de 2010 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA Nº006/09 – Processo nº. 161/09, que faz entre
si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a Empresa
TEMAS E ARTES GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, objetivando
a contratação de empresa para execução de Projetos Educaci-
onais e manutenção dos laboratórios de informática, com pror-
rogação até 18 de setembro de 2010 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE nº. 017/10 – Processo nº. 119/10 fica aditado
o valor de R$ 26.100,00 (vinte e seis mil e cem reais), para a
empresa OSASTUR OSASCO TURISMO LTDA, o que
corresponde a aproximadamente 25% (seis vírgula noventa
por cento) do valor total adjudicado no processo licitatório em
questão objetivando a aquisição de passes Escolares- Assi-
natura do Termo Aditivo em: 17 de junho de 2010.

TERMO DE SUPRESSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/10 - PROCESSO 135/10, fica su-
primido valor do respectivo contrato ganho pela empresa LUMAR
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, no valor
total de R$ 18,00 (dezoito reais), o que corresponde 0,13%
(zero vírgula treze por cento), do total do contrato, o que obje-
tiva a aquisição de medicamentos para pacientes da Secretaria
Municipal da Saúde - Assinatura do Termo de Supressão: 18/06/10.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO
TERMO DE PRORROGAÇÃO

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergênci-
as quanto ao termo de prorrogação nº 150/10 da Dispensa de
Licitação nº 112/09 – Processo nº 269/09, motivo pelo qual os
atos praticados por este setor e assinados pelo Senhor Pre-
feito Municipal deverão ser rerratificados.
Onde se lia:
Fica o prazo de vigência do contrato inicial supramencionado de
21 de maio de 2010 PRORROGADO ATÉ 20 de Maio de 2011.
Agora se leia:
Fica o prazo de vigência do contrato inicial supramencionado de
21 de maio de 2010 PRORROGADO ATÉ 22 de Maio de 2011.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 17 de junho de 2010.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade CONVITE nº. 065/10
– Processo nº. 251/10, objetivando a contratação de empresa
para pintura da quadra, guias e postes e plantio de grama da
Praça do Milênio, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da
Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 18/06/10 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Decreto nº 2.464, de 18 de junho de 2010
(Dispõe sobre a organização do Núcleo da Diversidade Sexual

da Estância Turística de Avaré.)

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO, o fato do Governo do Estado ter sancionado
Decreto criando a Coordenadoria da Diversidade Sexual do Es-
tado de São Paulo;
CONSIDERANDO, a necessidade da existência de representan-
tes municipais para promoverem, elaborarem, coordenarem,
desenvolverem e acompanharem programas, projetos e ativida-
des, com vista, em especial, à efetiva atuação em favor do
respeito à dignidade da pessoa humana, independente da orien-
tação sexual e da identidade de gênero de cada cidadão;
CONSIDERANDO ainda a necessidade da existência de repre-
sentantes municipais que, em razão das novas discussões po-
líticas acerca da Diversidade Sexual, estejam em contato com
todas as Secretarias Municipais existentes com o intuito de que
haja uma igualdade no pensamento do Governo Municipal no que
tange ao respeito das diferenças;
D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica organizado o Núcleo da Diversidade Sexual da
Estância Turística de Avaré, da seguinte forma:
Presidente:- Antonio Carlos Garcia Pereira;
Vice-Presidente:- Fernando Henrique S. Sales – “Débora”;
Tesoureiro:- José Roberto dos Santos Freire;
Secretário:- Marcos Paulo Oliveira do Valle;
Assessor Jurídico:- Vinícius Cavalcante Falanghe;
Assessora Psico-Social:- Aurora Beatriz Tonini;
Membros:- Alessandra Salgado Meixedo de Souza, Luiz Giraldi
Ferreira, Juliano César do Amaral, Flávio Augusto da Silva Lima,
Carlos Alberto Nunes Cardoso – “Amanda”, Valter Passaroni
Filho e Carlos Eduardo Bricoleti dos Santos.
Artigo 2 º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 18 de junho de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

Decreto nº 2.467, de 22 de junho de 2010
(Nomeia a Comissão Organizadora da

16ª Copa Revelação Regional de Futsal Menores e
4ª Copa Avaré Futsal Feminino).

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 16ª Copa Revelação Regional de Futsal Meno-
res e 4ª Copa Avaré Futsal Feminino.
ROBERVAL MACIEL DE OLIVEIRA – Presidente;
ELIANDRO ROGÉRIO BRAGA – Vice-Presidente;
BENEDITO DA SILVA – Tesoureiro;
ELSON CARLOTA – Membro.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 22 de junho de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 2.468, de 22 de junho de 2010
(Nomeia a Comissão Organizadora do 2º Campeonato

Aberto do Centro Avareense/SEME).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão Organizadora
do 2º Campeonato Aberto do Centro Avareense/SEME.
DAULUS EDURADO SOARES PAIXÃO – Presidente;
ADRIANO APARECIDO NOGUEIRA – Vice-Presidente;
ROBERVAL MACIEL DE OLIVEIRA – Tesoureiro;
ELIANDRO ROGÉRIO BRAGA – Membro.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 22 de junho de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETOS
Decreto nº 2.469, de 2 de junho de 2.010
(Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar

adiantamento de recursos financeiros destinados a
realização da 16ª Copa Revelação e 4ª Copa de Futebol

Feminino)

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 o Executivo Municipal autorizado a efetuar adian-
tamento de recursos financeiros, nos termos da Lei nº 1.379, de 22
de junho de 2.010, no valor de R$9.000,00 (nove mil reais), para
realização da 16ª Copa Revelação e 4ª Copa de Futebol Feminino.
Parágrafo Único – O valor a ser desembolsado será repassa-
do 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 pres-
tação 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 Or-
çamento vigente: 10.02.00.3.3.90.3900.27.812.3007.2109.781.
Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 22 de junho de 2.010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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Decreto nº 2.470, de 22 de junho de 2.010
(Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar adiantamento de recursos financeiros destina-

dos a realização do Campeonato Aberto no Clube Centro Avareense)

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 o Executivo Municipal autorizado a efetuar adiantamento de recursos financeiros, nos
termos da Lei nº 1.380, de 22 de junho de 2.010, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para realização
do Campeonato Aberto no Clube Centro Avareense.
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: 10.02.00.3.3.90.3900.27.812.3007.2109.781.
Artigo 4º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 22 de junho de 2.010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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Decreto nº 2.471, de 25 de junho de 2010
(Dispõe sobre a homologação de enquadramento do quadro de Magistério, de acordo com a Lei

Complementar nº 45, de 1º de abril de 2004)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO, a determinação do artigo 83 da Lei Complementar nº 45/2004, onde relata que
os servidores da Secretaria Municipal da Educação, ocupantes dos cargos de provimento efetivo
serão automaticamente enquadrados,
CONSIDERANDO, relatório final apresentado pela Comissão de Enquadramento do Magistério;
Artigo 1º - Ficam enquadrados na Tabela de Vencimentos para promoção, Anexo II da Lei Comple-
mentar nº 45/2004, os servidores constantes nos anexos I, II, III, IV e V, parte integrante deste
Decreto, a partir de 1º de junho de 2010.
Artigo 2º - Fica Homologado o relatório na Tabela de Vencimentos
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 25 de junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO MUNICIPAL
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SECRETARIA DE HABITAÇÃO

RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS
18 A 24 DE JUNHO

Processo Data Aprov. PROPRIETÁRIO ENDEREÇO Tipo Responsável Técnico
1 021/10 18/6/2010 RODRIGO OKIISHI NOGUEIRA Rua Itaporanga Desdobro de lote Arq. Edilene Nazario dos Santos Natal
2 182/10 18/6/2010 BRAGANÇA EMPR. IMOBILIÁRIOS LTDA Rua Nemer Gebara, n° 116 Regularização Residencial Eng. Carlos Edhir Gomes Spinardi
3 040/10 21/6/2010 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS INACIO Rua São João Evangelista, n° 20 Desdobro de lote Téc. Edif. Agrim. Pedro Luiz de Souza
4 202/10 21/6/2010 TEREZINHA IVANI VOLPI PADREDI Rua Padre Almir dos Santos Pereira, n° 430 Construção Residencial Arq. João José Dalcim
5 207/10 21/6/2010 MAURO LEITE DE SOUZA Rua Tonico Boava, n° 1.497 Regularização Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
6 208/10 21/6/2010 ING COM CONSTRUTORA LTDA Rua Waldomiro Dias de Camargo, n° 75 Construção Residencial Eng. Civil Alexandre Leal Nigro
7 209/10 21/6/2010 PAULO ROBERTO PAIXÃO Rua da Colina, n° 722 Regularização Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
8 212/10 21/6/2010 JAIR SOARES Rua Aquarius, n° 112 Regularização Residencial Téc. Edif. Luiz Antonio Palange Serafim
9 003/10 23/6/2010 ELAINE GARCIA FERNANDES FIGUEIREDO Rua Mato Grosso, n° 456 Construção Residencial Eng. Civil Fernando de Azevedo Maio
10 006/10 24/6/2010 JOSETITA ALVES SANTA ROSA Alameda dos Manacás, n° 110 Construção Residencial Eng. Civil Fernando de Azevedo Maio
11 218/10 24/6/2010 PATRICIA GARCIA LOPES Rua Arlindo Peres Ramos Sobrinho, n° 11 Construção Residencial Eng. Civil Carlos Alberto Ismael Lutti
12 219/10 24/6/2010 ZANONI DE OLIVEIRA Rua Augusto Alves Rocha, n° 43 Construção Residencial Eng. Civil Alexandre Leal Nigro
Avaré, 24 de junho de 2010

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

CERTIDÃO DE USO DO SOLO
18 A 24 DE JUNHO

REQUERENTE Endereço Atividade Emitida em
1 NILDE APARECIDA GUEDES SILVA Rua Iaras, n° 251 Oficina de costura 21/6/2010
2 CLEMAR ENGENHARIA Rua Voluntários de Avaré, n° 1.653 Instalação de torre de telecomunicação 21/6/2010
3 CLEMAR ENGENHARIA Rua Jânio Quadros, n° 800 Instalação de torre de telecomunicação 21/6/2010
4 LAVANDERIA ASPH LTDA ME Av. Cidade Jardim, n° 301 Lavanderia industrial 21/6/2010
5 E. J. CASTILHO - ME Rua Monsenhor Celsio Ferreira, n° 281 Com. varej.de extintores e mat. de proteção 21/6/2010
6 ALESSANDRO GONÇALVES DUMALAK Rua Brás Caldeira, n° 190 Comércio varejista de veículos 21/6/2010
7 LUCIANA CLEMENTINA RIBEIRO Rua Rio de Janeiro, n° 1.930 Com. varej. de art. vestuário e Serviços de costura 21/6/2010
8 ADEMAR BAPTISTA DE OLIVEIRA Rua Soldado Luiz Quartucci, n° 21 Pintor letrista 21/6/2010
9 GLAUCIA DA SILVA GOES - ME Av. Paranapanema, n° 1.180 Com. varej. de peças e acessórios p/ motocicletas 21/6/2010
10 ADALBERTO ORRU Rua Cerqueira César, n° 502 Cabeleireiro e estética 21/6/2010
11 ELIAS BIBIANO Alameda Eruce Paulucci, n° 111 Funileiro e pintor automotivo 21/6/2010
12 OLAVO FERREIRA FILHO Rua Tenente João de Matos Mendes, n° 80/90 Máq. Tratam. de madeira, venda e depós. madeira 21/6/2010
13 LAIZE HELENA DIAS - ME Alameda Roma, n° 56 Locação de vans sem motorista 21/6/2010
14 GLAUBER CESAR QUIRINO Rua Pedro Camilo de Souza, n° 114 I N D E F E R I D A 21/6/2010
Avaré, 24 de junho de 2010

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

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ COMUNIQUE-SE
18 A 24 DE JUNHO

Nº Processo  Nº Data PROPRIETÁRIO ENDEREÇO Tipo Responsável Técnico
1 061/07 21/6/2010 ESMAEL RODRIGUES E OUTRA Rua Piauí, n° 1.521 Desdobro de lote Eng. Civil Sueli Alves Nunes
2 036/10 21/6/2010 JOSÉ MARCELO LOPES Rua Mato Grosso, n° 2.593 e 2.595 Desdobro de lote Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
3 039/10 21/6/2010 VILMA CRISTINA M. PEREIRA E OUTRO Rua Pedro Rossi Contrucci Desdobro de lote Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
4 211/10 21/6/2010 SANDRO MEDRONI Rua João Boffi, n° 36 Construção Residencial Arq. Urb. Glauber M. M. de Souza
5 213/10 21/6/2010 JUVENAL RODRIGUES Rua Major Vitoriano, n° 503 Regularização Residencial Eng. Civil Luiz Roberto Guimarães
6 041/10 24/6/2010 LAIZE HELENA MASCULI DIAS Ru Victor Ramos Fernandes Desdobro de lote Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
7 216/10 24/6/2010 ANTONIO CARLOS FRAZÃO Rua Goiás, n° 2.080 Regularização Residencial Arq. Urb. Claudia Vieira Claro Garcia
8 217/10 24/6/2010 ANTONIO CARLOS FRAZÃO Rua Goiás, n° 2.076 Regularização Residencial Arq. Urb. Claudia Vieira Claro Garcia
9 220/10 24/6/2010 PAULO HENRIQUE CICCONE E OUTRO Rua Zico de Castro, n° 710 Construção Residencial Eng. Civil Paulo Henrique Ciccone
10 221/10 24/6/2010 ELISABEL DE QUEIROZ GONÇALVES Rua Tonico Boava, n° 1.467 Regularização Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
11 222/10 24/6/2010 ADELÇO DONIZETE VETRONE Rua José Ferreira de Albuquerque, n° 141 Regularização Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
12 223/10 24/6/2010 GILDASIO RODRIGUES DA SILVA Rua João Cruz, n° 125 Construção Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
13 224/10 24/6/2010 MARIO SERGIO GALIETA Rua Armando Parizze Correia, n° 305 Construção Residencial Arq. Edilene Nazario dos Santos Natal
14 225/10 24/6/2010 LAIZE HELENA MASCULI DIAS Rua Victor Ramos Fernandes, n° 50 Regularização Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
15 227/10 24/6/2010 LAIZE HELENA MASCULI DIAS Rua Victor Ramos Fernandes, n° 46 Regularização Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
Avaré, 24 de junho de 2010

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

COMUNICADO
A Secretaria de Turismo da Estância Tu-
rística de Avaré comunica que as inscri-
ções para prova de Arrais Amador foram
prorrogadas para até o dia 05 de julho.  A
realização das provas será dia 18 de ju-
lho nas dependências da FREA, às
08h00m.

TELEFONES DOS PONTOS DE TÁXI
Ponto Telefone Endereço
São João 3732-0111 Rua Maranhão
Santa Cruz 3731-2283 Rua São Paulo
São Benedito 3732-1772 Rua Mato Grosso (Igreja São Benedito)
São Cristóvão (mercado) 3732-0333 Praça da Independência (Rua Santa Catarina)
Central (matriz) 3732-0999 Rua Domiciano Santana
Santa Casa 3732-1669 Rua Mato Grosso x Rua Paraíba
Rodoviária 3733-0449 Terminal Rodoviário
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LEIS

Lei nº 1.379, de 2 de junho de 2.010
(Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar

adiantamento de recursos financeiros destinados a
realização da 16ª Copa Revelação e 4ª Copa de Futebol

Feminino)

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 adi-
antamento de recursos financeiros, no valor de R$9.000,00 (nove
mil reais), para realização da 16ª Copa Revelação e 4ª Copa de
Futebol Feminino.
Parágrafo Único – O valor a ser desembolsado será repassa-
do 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 pres-
tação 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 Or-
çamento vigente: 10.02.00.3.3.90.3900.27.812.3007.2109.781.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 22 de junho de 2.010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.380, de 22 de junho de 2.010
(Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar adiantamento

de recursos financeiros destinados a realização do
Campeonato Aberto no Clube Centro Avareense)

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 adi-
antamento de recursos financeiros, no valor de R$6.000,00 (seis
mil reais), para realização do Campeonato Aberto no Clube Cen-
tro Avareense.
Parágrafo Único – O valor a ser desembolsado será repassa-
do 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 pres-
tação 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 Or-
çamento vigente: 10.02.00.3.3.90.3900.27.812.3007.2109.781.
Artigo 4º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 22 de junho de 2.010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.381, de 22 de junho de 2.010
(Dispõe sobre alteração de dispositivos da lei nº 31, de 28 de
outubro de 1959, alterada pela lei nº 1453, de 26 de junho de

1984, que dispõe sobre doação de área de terras para a
União Municipal Espírita de Avaré e adota outras providências)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-

Artigo 1º - O caput do artigo 1º da lei nº 31, de 28 de outubro de
1959, alterada pela lei nº 1453, de 26 de junho de 1984, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 1º - Fica a Prefeitura Municipal de Avaré autori-
zada a doar a Associação Espírita “O Bom Samaritano”,
inscrita no CNPJ/MF sob nº 51.521.979/0001-84,
estabelecida nesta cidade de Avaré, na Rua Bahia nº 426,
o imóvel abaixo descrito num total de 699,00 m2”.

 . . .
Artigo 2º - O artigo 2º da lei nº 31, de 28 de outubro de 1959,
alterada pela lei nº 1453, de 26 de junho de 1984, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 2º - A destinação do imóvel é para que em sua
área funcione o atendimento e a assistência a crianças,
adolescentes, jovens, adultos, famílias e pessoas idosas
em situação de risco ou de necessidade pessoal ou soci-
al, prestando-lhes por todos os meios ao seu alcance,
orientação moral, educacional e profissional e assistên-
cia material, não podendo, a donatária aliená-lo sob
qualquer pretexto”.
Artigo 3º - O artigo 3º da lei nº 31, de 28 de outubro de 1959,
alterada pela lei nº 1453, de 26 de junho de 1984, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 3º - Caso a Associação Espírita “O Bom Samaritano”
seja extinta ou deixe de cumprir suas finalidades estatutárias,
reverterão ao patrimônio municipal o terreno e prédio que nele
foi edificado, sem direito a indenizações”.
Artigo 4º - Fica a Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Avaré autorizada a proceder às averbações necessárias a re-
gularização da matrícula nº 35.154 do CRI Avaré, a fim de adequá-
la as disposições da presente lei.
Artigo 5º - As despesas decorrentes desta Lei correrão
por conta do donatário.
Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 22 de junho de 2.010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

REQUERIMENTOS – Sessão 21-06-2010
MAIORIA DOS VEREADORES

Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora BENEDITA LOURDES DE MORAES.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor JOSÉ FRANCISCO PEPE SOBRINHO.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor EDUARDO FERREIRA CAETANO.
Ao Presidente Amarildo Roberto Collela – “Ike” e ao Vice – Presiden-
te José Luiz Melechon Dias – “Vitamina” e extensivo a todos os
membros da Nova Diretoria Executiva da Associação Atlética
Avareense, que foi eleita no dia 13 de junho com a chapa de nome
“Futuro Tradição”. Desejamos sucesso nesta nova etapa do Clube.

ROBERTO ARAUJO - PRESIDENTE
Ao Prefeito Rogelio Barcheti Urrêa, para que reveja e resolva
com a máxima urgência, a questão dos salários dos Professo-
res da Rede Municipal de Ensino, que foram reduzidos após a
aprovação do Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura, preju-
dicando toda a classe educadora municipal, fato este que sem
dúvida irá desmotivar nossos valorosos Professores.
Ao Prefeito Rogelio Barcheti Urrêa, para que envie a esta Colenda
Casa de Leis, no prazo regimental de 15 dias, cópia integral do
processo licitatório por inexigibilidade nº 021/2010 – Processo nº
128/2010 relativo a contratação da empresa CASTELUCCI e AD-
VOGADOS ASSOCIADOS LTDA, publicado no Semanário Oficial
do Município em 01/04/2010 e ratificado em 10/04/2010, acompa-
nhado, inclusive, do parecer exarado pelo Jurídico do Departa-
mento de Licitação. Requeiro ainda, que informe se o objeto con-
tratado está sendo executado na íntegra, encaminhando docu-
mentação que comprove a veracidade da resposta. Justificativa:-
Conforme publicação no último Semanário Oficial do Município, de
19/06/2010, em um dos tópicos da RECOMENDAÇÃO, do Ministé-
rio Público do Estado de São Paulo, diz: “CONSIDERANDO que a
Prefeitura Municipal de Avaré, possui, em seu quadro, corpo de
Procuradores Jurídicos, e, portanto, capacidade para promover
as medidas judiciais cabíveis”... Diante disso, para que o Prefeito
Municipal não incorra em erros que possam gerar eventual pro-
cesso por improbidade administrativa, tem esta propositura a fi-
nalidade de alertar o Chefe do Poder Executivo de possível irregu-
laridade na referida contratação, uma vez, que num passado

recente, S.M.J., o Prefeito Municipal foi condenado na época pelo
mesmo tipo de contratação.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora MARIA APARECIDA DA SILVA.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora ANTONIA MARTINS CORRÊA.
Para que através do Departamento de Licitação notifique a em-
presa ROCA, empresa esta responsável pelo fornecimento de
cestas básicas aos servidores públicos municipais, no sentido
de advertí-la que deverá entregar as cestas básicas em sua
totalidade até o dia 15 de cada mês.
Seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio
Barcheti Urrêa, para que tome ciência do pedido feito à CPFL para
que mude um poste de energia elétrica de local, serviço esse que
foi solicitado à empresa supra através do Requerimento 1029/2010.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” pelo transcurso do Dia do
Despachante Documentalista, anualmente comemorado no dia
27 de Julho, e que seja oficiado à Mesa Diretora desta Casa de
Leis para que delibere a inclusão em ordem do dia de Sessão
Ordinária em data a ser fixada, para realização de Ato Solene de
entrega de homenagem ao Senhor Doutor BENEDICTO MARTINS
RODRIGUES FILHO, o popular “Dr. Didi despachante”.

JAIR CANOVAS ALVES FERREIRA – VICE PRESIDENTE
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística de
Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que informe a esta Casa
de Leis sobre a possibilidade de implantar no município um sistema de
rodízio entre farmácias e drogarias para que a cidade possa contar
com um atendimento 24 horas por parte desses estabelecimentos.

GERMINAL PEGOLI JUNIOR – 1º SECRETÁRIO
Que seja oficiado Votos de Aplausos e Parabenizações a Associação
Libertaguias Motoclube do Brasil, extensivo ao Presidente João Paulo
Moutinho, ao Diretor Social Wilson Roberto Roesener e a toda equipe,
que realizaram campanha de arrecadação de medicamentos, onde
foram arrecadados 1.000 caixas de medicamentos e foram doados
para o Banco de Medicamentos da Associação Mulher Unimed.
Que seja oficiada a Secretaria da Educação, para que informe a esta Casa
de Leis, quais tem sido as ações tomadas no sentido de prevenção ao
combate ao “Bullying” nas escolas da Estância Turística de Avaré.

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades
regimentais,  oficiar a Revenda   Thai Veículos, nas pessoas de seu Presi-
dente, Senhor Djalma Bezerra e Gerente Geral, Senhor Paulo Volkweiss,
cumprimentando-os pela  recente inauguração de suas modernas instala-
ções, na Rua Madre Paulina nº 471, Jardim Paineiras , CEP 18705-771,
transmitindo os votos desta Casa de Leis de brilhante e contínuo sucesso.
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, encaminhar para a COMISSÃO DE FI-
NANÇAS, ORÇAMENTO E DIREITO DO CONSUMIDOR e COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO os documentos
relativos à prestação de contas da Festa Country 2008
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, solicitar do Senhor Prefeito da Estância
Turística de Avaré, Rogélio Barchetti Urrêa,  informações, por
meio da Secretaria Municipal de Educação, se já foi elaborado o
Plano Municipal de Educação. No caso de resposta negativa,
informar qual é a programação para sua elaboração.
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, solicitar do Senhor Prefeito da Estância Tu-
rística de Avaré, Rogélio Barchetti Urrêa,  que determine à Secre-
taria Municipal da Saúde enviar a esta Casa relatório dos procedi-
mentos odontológicos realizados no Pronto Socorro Municipal no
período de 1º de janeiro de 2010 até esta data e quais os valores
despendidos pela Prefeitura nesse tipo de atendimento.
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formali-
dades regimentais, solicitar do Senhor Prefeito da Estância Turísti-
ca de Avaré, Rogélio Barchetti Urrêa,   informações sobre Dispen-
sas   nº 045/10 e 46/10, publicadas no Órgão Oficial da Municipalidade,
fornecendo-nos cópia de notas fiscais, empenhos e documentos
necessários para esclarecer sobre as razões de tais dispensas.
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalida-
des regimentais, solicitar do Senhor Prefeito da Estância Turística de
Avaré, Rogélio Barchetti Urrêa,  enviar para esta Casa de Leis, através
da Secretaria da Saúde, relatórios detalhados dos atendimentos nos
últimos 3 (três) meses, separados por especialidades  médicas  que
cumpriram plantão de retaguarda dentro daquele período.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profun-
do pesar pelo falecimento do Senhor HUGO COSTA DA SILVA.

RODIVALDO RÍPOLI
Seja oficiado ao Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré
Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, para que juntamente com a Secreta-
ria da Saúde, envie a esta Casa de Leis, qual a possibilidade dos
PSF’s distribuírem colírios para catarata, glaucoma e outras do-
enças que afetam a visão, mediante a receita médica.

Continua na página 15
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Hoje, centenas de vo-
luntários, formado por
funcionários municipais
como Fundo Social, Co-
zinha Piloto, Garagem
Municipal, Ouvidoria, Se-
cretaria da Comunicação
e Guarda Municipal, em

Campanha do Agasalho 2010 acontece hoje

parceria com a Polícia
Civil, DISE, Polícia Mili-
tar, Tiro de Guerra, Bom-
beiros, NOCAIJA (Guar-
da Mirim), Associação
Comercial e Sabesp, es-
tarão arrecadando cober-
tores, agasalhos e calça-

dos em todos os bairros.
É a força-tarefa que

sairá às ruas para por em
prática a Campanha do
Agasalho 2010, que tem
como lema “Quanto
Mais Gente, Mais Quen-
te”. Esses mesmos par-

ceiros, Polícia Civil, Po-
lícia Militar, Corpo de
Bombeiros, NOCAIJA
(Guarda Mirim), Tiro de
Guerra e Sabesp,  fize-
ram com quem em 2009
a cidade batesse recor-
de em arrecadação, to-

O CRAS II - Cen-
tro de Referência de
Assistência Social II
de Avaré - , localiza-
do na Rua Dr. Félix
Fagundes nº 784, Vila
Timóteo, é uma unida-
de pública de assistên-
cia social com o obje-
tivo principal de aco-
lher, apoiar e acom-
panhar as famílias em
situação de vulnerabi-
lidade ou risco social
devido à falta de re-
cursos materiais ou
dificuldades de relaci-
onamento familiar, ou
ainda problemas soci-

Caixas coletoras no Paço e Câmara Municipal

talizando 46 mil peças.
Como inovação, este ano
o Fundo Social contará
com o o apoio da Asso-
ciação Comercial, Indus-
trial e Agropecuária de
Avaré (ACIA).

As doações também

poderão ser feitas em di-
versos pontos da cidade,
como Escolas, Supermer-
cados, Igrejas, Paço Mu-
nicipal, Centro Administra-
tivo, Câmara Municipal, na
Sede do Fundo Social, atra-
vés das caixas coletoras.

CRAS II define ações do Programa de Atenção Integral à Família
B O L S A   F A M Í L I A :

ais que necessitam de
ajuda para resgatar sua
qualidade de vida, dig-
nidade e cidadania atra-
vés do fortalecimento
de vínculos familiares e
comunitários.

O CRAS II possui
equipe técnica com-
posta por assistente
social, psicóloga, coor-
denadora, atendente ao
público e auxiliar de
serviços gerais, para
atendimento à popula-
ção residente nos bair-
ros Jardim Paraíso e
Jardim Tropical e par-
cialmente os bairros

Bonsucesso I e II, Vila
Martins I e II.

Responsável pela
execução do PAIF -
Programa de Atenção
Integral à Família -, o
CRAS II vem realizan-
do desde o dia 13 de
maio, semanalmente,
reuniões sócio-educati-
vas com famílias bene-
ficiárias do Programa
Bolsa Família, residen-
tes no Jardim Paraíso.

Através de apresen-
tação de material audi-
ovisual e debate para
entendimento do pro-
grama de transferência

de renda, as famílias
participantes vem sen-
do informadas quanto
ao recebimento tempo-
rário de valores de
transferência de renda
como auxílio para supe-
ração da situação de
vulnerabilidade e princi-
palmente, quanto ao
cumprimento de condi-
cionalidades das áreas
de saúde e educação e
participação em ativi-
dades sócio-educativas
e de fortalecimento de
vínculos familiares e
comunitários.

Posteriormente vem

sendo aplicados questi-
onários visando à iden-
tificação de necessida-
des prioritárias para pla-
nejamento das reuniões
de acordo com o inte-
resse e a disponibilida-
de das famílias, além de
agendamento de horá-
rio para as famílias ain-
da não cadastradas no
CRAS II realizarem en-
trevista familiar para
acompanhamento e au-
xílio no processo de su-
peração da situação de
vulnerabilidade ou risco
social vivenciada.

Conforme cronogra-

ma previamente esta-
belecido pela equipe
técnica, no mês de ju-
nho as demais famíli-
as residentes no Jar-
dim Paraíso participa-
rão de reuniões sócio-
educativas e posteri-
ormente serão realiza-
das outras atividades
coletivas, visando o
envolvimento de todas
as famílias beneficiá-
rias pelo Programa
Bolsa Família referen-
ciadas no território do
CRAS II. Mais infor-
mações pelo telefone
3731-2034.
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Sucesso em mais uma edição
do Arraiá do Nhô Musa

O Arraiá do Nhô
Musa, uma das maiores
festas juninas do gênero
na regão, alcançou suces-
so em mais uma edição.
Realizado de 18 a 20 de
junho, na Praça Prefeito
Romeu Bretas (Concha
Acústica), a primeira noi-
te contou com o show da
banda Musical Impacto.

No sábado a tarde teve
a segunda edição do terço
cantado, no Cantinho do
Nhô Musa. A festança
prosseguiu à noite com
show o da cantora Vanes-
sa Reis, acompanhada dos
músicos Kleber Silveira e
Leroy Amêndola. No do-
mingo, último dia do even-
to, o show ficou por conta
de Luciana Tegani.

As escolas municipais,
creches e entidades assis-
tenciais participaram do
arraiá, comercializando

e um microondas.
Os visitantes também

tiveram a oportunidade
de conhecer o Cantinho
do Nhô Musa, um local
especialmente reservado
para que todos pudessem
ver fotos, poesias e tex-
tos, sabendo um pouco
mais sobre quem foi essa
grande personalidade
avareense. O Arraiá do
Nhô Musa foi uma reali-
zação da Prefeitura Mu-
nicipal da Estância Turís-
tica de Avaré por inter-
médio da Secretaria Mu-
nicipal da Cultura e La-
zer, com o apoio das Se-
cretarias da Educação,
Turismo e Comunicação.

produtos típicos, como pi-
poca, arroz doce, doce de
abóbora, paçoca, sopa de
mandioca, espetinhos,
com renda revertida para
elas próprias. O evento

contou ainda com apre-
sentações das quadrilhas
da APAE e 3ª Idade, além
de binguinhos em dinheiro
e  bingões de um aparelho
de DVD, de um tanquinho

Público presente no primeiro dia do evento

Quadrilha da APAE

Barraca da
Faculdades
Integradas
Regionais de
Avaré

Barraca da
Secretaria

Municipal de
Cultura e

Lazer
Apresentações

musicais: Luciana
Tegani e Banda Impacto
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Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, solicitando informações sobre a
OSCIP Sorrindo Para a Vida, sobre todos os itens abaixo relaci-
onados, referente à mesma;
Lei Federal Nº 9790, de 23 de março de 1999, no seu artigo 10º,
parágrafo 1º e parágrafo 2º em seus incisos I, II, III e IV:
Art. 10. O Termo de Parceria firmado de comum acordo entre o
Poder Público e as Organizações da Sociedade Civil de Interes-
se Público discriminará direitos, responsabilidades e obrigações
das partes signatárias.
§ 1o A celebração do Termo de Parceria será precedida de
consulta aos Conselhos de Políticas Públicas das áreas corres-
pondentes de atuação existentes, nos respectivos níveis de
governo.
§ 2o São cláusulas essenciais do Termo de Parceria:
I - a do objeto, que conterá a especificação do programa de
trabalho proposto pela Organização da Sociedade Civil de Inte-
resse Público;
II - a de estipulação das metas e dos resultados a serem atingi-
dos e os respectivos prazos de execução ou cronograma;
III - a de previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação
de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de
resultado;
IV - a de previsão de receitas e despesas a serem realizadas
em seu cumprimento, estipulando item por item as categorias
contábeis usadas pela organização e o detalhamento das remu-
nerações e benefícios de pessoal a serem pagos, com recur-
sos oriundos ou vinculados ao Termo de Parceria, a seus direto-
res, empregados e consultores.

ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de
Leis qual a política adotada pela Prefeitura para implantação e
consertos de calçadas na cidade de Avaré, explicando todos os
detalhes que norteiam a execução destes serviços, como, por
exemplo, quem pode ou deve implantar/reformar a calçada.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de
Leis quando será concluída a reforma da Praça Japonesa.

ROSÂNGELA PAULUCCI P. PEREIRA
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, reiterando requerimento nº 322/10,
que solicita a criação de vagas, bem como um ponto para localiza-
ção de táxis adaptados e acessíveis a deficientes físicos, a exem-
plo de São Paulo, Rio de Janeiro e algumas cidades do interior.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe quem é o res-
ponsável pela instalação de energia elétrica no Residencial Re-
serva do Horto.
Seja oficiado a Empresa Osastur para que o ônibus adaptado para
portadores de necessidades especiais faça o trajeto para o bairro
Plimec, visto que morador daquela localidade se utiliza do transporte.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, solicitando ampla pesquisa de
preço com relação aos shows que serão contratados para se
apresentarem na 2ª Festa de Peão de Boiadeiro de Avaré.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, solicitando ampla divulgação,
inclusive em sites especializados, da Concorrência Pública nº
009/10 – Processo nº 256/10, concessão de uso de bem público
para Evento da 2ª Festa de Peão de Boiadeiro de Avaré, confor-
me publicação no Semanário Oficial do dia 19 de junho p.passado.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
Para que através da Secretaria Municipal de Saúde informe a
esta Casa de Leis, quais são os números de partos e cesarias
que se realizam diariamente em nossa cidade.
Para que argüisse a SABESP no tocante às reclamações rece-
bidas por este vereador quanto ao mau cheiro constante exala-
do e sentido por moradores dos bairros Green Village, Porto
Seguro e Jardim Botânico.

INDICAÇÕES – SESSÃO 21-06-2010
ROBERTO ARAUJO – PRESIDENTE
Para que através do Departamento competente providencie os
reparos necessários, na pavimentação asfáltica da Rua Pará
confluência com a Rua Santa Catarina.
Para que através do Departamento competente providencie os
reparos necessários (tapa buraco), na pavimentação asfáltica
da Rua Pernambuco confluência com a Rua Santa Catarina.
Para que através do Departamento competente providencie os
reparos necessários, na pavimentação asfáltica da Av. Major
Rangel, em toda sua extensão.

GERMINAL PEGOLI JUNIOR – 1º SECRETÁRIO
Para que através do setor competente, providencie a
desratização no Bairro Paraíso.
Para que através do setor competente, proceda ao retoque da
pintura das faixas de pedestres, no cruzamento da Rua Para
com a Rua São Paulo.
Para que através do setor competente, providencie a retirada de
galhadas ao lado do nº 255 da Rua 15 de Setembro, no Bairro
Água Branca.
Para que através do setor competente, providencie a retirada de
galhadas defronte ao nº1550 da Rua Acre.
Para que através da Secretaria de Transportes e Sistema Viá-
rio, providencie ou estude a possibilidade de instalação de um
“Repetidor Articulador” de semáforo, no cruzamento da Rua Acre
com a Rua Minas Gerais, que poderá ser interligado com o se-
máforo do cruzamento da Rua Bahia com A Rua Acre.
Para que através do setor competente, estude a possibilidade
de disponibilizar uma linha telefônica “0800” para o CVV Centro
de Valorização da Vida.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Visando à necessidade de proceder a realização de estudos visando
a implantação de sinalização de solo para passagem de pedestres
(faixa de pedestre) defronte aos supermercados de nossa cidade.

ROSÂNGELA PAULUCCI P. PEREIRA
Para que através do setor competente providencie reparos na Praça do
Largo São João, em frente ao local onde foi montado o palco do Carnaval.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
Para que através do setor competente, providencie a capina,
bem como a retirada de entulhos e lixo depositados no final da
Rua Londres – (Jd. Europa I).
Para que através da empresa de ônibus Osastur, esteja estudan-
do a possibilidade de estar criando uma linha circular para atender
os Bairros: Green Village, Porto Seguro e Jardim Botânico.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ROBERTO ARAUJO, Vereador Presidente da Câmara de Vereado-
res da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe
são conferidas por Lei, vem acolher o objeto da licitação de que
trata o Convite nº 03/2010 – Processo nº 12/2010, HOMOLOGAN-
DO a empresa FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA. - SOFTWARE,
com sede na Av. Marginal, nº 65, Bairro Industrial, Balsamo - SP,
inscrita no CNPJ sob nº 01.704.233/0001-38, objetivando a
Contratação de empresa especializada para prestação de servi-
ços profissionais especializados de consultoria, suporte técnico e
licença por tempo determinado com a implantação e disponibilização
de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de
folha de pagamento, financeiro, patrimônio, almoxarifado e com-
pras, conforme anexo II do Edital, no valor global de R$ 38.350,00
(trinta e oito mil trezentos e cinqüenta reais), sendo R$ 2.950,00
(dois mil novecentos e cinqüenta reais) para implantação e treina-
mento do pessoal e R$ 2.950,00 (dois mil novecentos e cinqüenta
reais) mensais para locação e manutenção mensal do sistema,
para um período de 12 meses.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 24 de
junho de 2010

ROBERTO ARAUJO
Presidente da Câmara

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
ROBERTO ARAUJO, Vereador Presidente da Câmara de Verea-
dores da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por Lei, vem pelo presente, ADJUDICAR o
objeto do Convite nº 03/2010 – Processo 12/2010 para a empresa
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA. - SOFTWARE, com sede na
Av. Marginal, nº 65, Bairro Industrial, Balsamo - SP, inscrita no
CNPJ sob nº 01.704.233/0001-38, objetivando a Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços profissionais
especializados de consultoria, suporte técnico e licença por tem-
po determinado com a implantação e disponibilização de sistemas
informatizados para microcomputadores nas áreas de folha de
pagamento, financeiro, patrimônio, almoxarifado e compras, con-
forme anexo II do Edital, no valor global de R$ 38.350,00 (trinta e
oito mil trezentos e cinqüenta reais), sendo R$ 2.950,00 (dois mil
novecentos e cinqüenta reais) para implantação e treinamento do
pessoal e R$ 2.950,00 (dois mil novecentos e cinqüenta reais)
mensais para locação e manutenção mensal do sistema, para um
período de 12 meses.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 24 de
junho de 2010

ROBERTO ARAUJO
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 10
CONTRATANTE: Câmara de Vereadores da Estância Turística
de Avaré
CONTRATADO: FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA. – SOFTWARE
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços profissionais especializados de consultoria, suporte
técnico e licença por tempo determinado com a implantação e
disponibilização de sistemas informatizados para
microcomputadores nas áreas de folha de pagamento, financeiro,
patrimônio,  almoxarifado e compras, conforme anexo II do Edital.
VALOR: global de R$ 38.350,00 (trinta e oito mil trezentos e
cinqüenta reais), sendo R$ 2.950,00 (dois mil novecentos e cin-
qüenta reais) para implantação e treinamento do pessoal e R$
2.950,00 (dois mil novecentos e cinqüenta reais) mensais para
locação e manutenção mensal do sistema.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.
DATA DA ASSINATURA: 24 de junho de 2010
REFERENTE: Processo nº 12/2010 – Convite nº 03/2010

ROBERTO ARAUJO
Presidente da Câmara

ORDEM DO DIA
CIRCULAR N º 21/2010 - DG  Avaré, 24 de junho de 2.010.-
Exmo. (a) Sr. (a) Vereador (a)
LEMBRETE
Entrega do Título de Bombeiro do  Ano  ao 1º Sargento
PM Mauro Aparecido de Oliveira, nos termos do Decreto
Legislativo n.º 245/2010.
Entrega de Diploma de Honra ao Mérito aos homenagea-
dos nos termos dos Requerimentos: nº 1295/2009 – au-
toria Ver. Luiz O. Clivatti  e outros; e nºs 689, 690, 808 e
1142/2010 – autoria Ver. Roberto Araujo e outros, aprova-
dos por unanimidade.
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordiná-
ria de 28/06/2.010 - Segunda Feira – às 18:00 horas.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, o Exmo. Sr. Presi-
dente Vereador Roberto Araujo  designou  para a Ordem do Dia
da Sessão Ordinária de  28  de Junho do corrente ano, que tem
seu inicio marcado para as 18:00 horas, a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI N.º 61/2010 – Discussão Única
Autoria: Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre autorização para o município
assinar contrato de cessão de uso em comodato e dá
outras providências. (kartódromo) (c/ substitutivo)
2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 62/2010 – Discus-
são Única - Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre criação de cargos e dá outras
providências (Guarda Municipal e Supervisor da Guarda
Municipal)
3. PROJETO DE LEI N.º 105/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre revogação da Lei nº 1357, de 12
de maio de 2010 (doação a OSASTUR)
4. PROJETO DE LEI N.º 107/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Poder Executivo Municipal a assinar
Acordo de Cooperação Técnica para desenvolvimento
de projetos integrantes do programa nacional de con-
servação de energia e eficiência, que entre si fazem a
Companhia Luz e Força CPFL Santa Cruz e Prefeitura
Municipal de Avaré.
5. PROJETO DE LEI N.º 108/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Autoria a outorga de escritura definitiva do
imóvel doado a empresa LAJÃO ARTEFATOS DE CIMENTO
LTDA e adota outras providências.
6. PROJETO DE LEI N.º 110/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza a concessão de uso da lanchonete
localizada na Praça da Paz e dá outras providências. -
7. PROJETO DE LEI N.º 114/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre revogação das Leis nº 579, de 28
de abril de 2000 e 662, de 11 de novembro de 2004 e dá
outras providências. – (doação à INOVATTA)
8. PROJETO DE LEI N.º 115/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre a criação da Comissão Per-
manente para julgamento das licitações da prefeitu-
ra da Estância Turística de Avaré e dá outras provi-
dências.
9. PROJETO DE LEI N.º 116/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre a instituição do programa de in-
centivo ao desporto denominado “Bolsa Atleta”.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral
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CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 110/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo Sr João Batista Leme- Secretário Municipal de Admi-
nistração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto nº 2.448 de 28/05/2010, convoca os classificados no
Concurso Público nº 003/2010, homologado em 26/06/2010,
para o cargo de Auxiliar de Consultório Dentário-PSF, con-
forme classificação abaixo descrita, para comparecerem no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publi-
cação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos,
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
01º Samira Tristão Ramos Teixeira
02º Adriana Fogaça Carneiro
Estância Turística de Avaré, 23 de Junho de 2010.

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 111/2010
O Município da Estância Turística de Avaré neste ato represen-
tado pelo Sr João Batista Leme- Secretário Municipal de Admi-
nistração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto nº 2.448 de 28/05/2010, convoca os classificados no
Concurso Público nº 003/2010, homologado em 26/06/2010,
para o cargo de Médico Clínico Geral-PSF, conforme classifi-
cação abaixo descrita, para comparecerem no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital,
no Departamento de Recursos Humanos, situado a Rua Rio Gran-
de do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
01º Kiyomi Miyashiro Almeida
02º Natalia Nóbrega Izzo Ahlfeldt
Estância Turística de Avaré, 23 de Junho de 2010.

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 112/2010
O Município da Estância Turística de Avaré neste ato represen-
tado pelo Sr João Batista Leme- Secretário Municipal de Admi-
nistração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto nº 2.448 de 28/05/2010, convoca os classificados no
Processo Seletivo nº 004/2010, homologado em 26/06/2010,
para o cargo de Estagiário em Educação Física, conforme
classificação abaixo descrita, para comparecerem no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos, situado a
Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
01º Tabata Buran Maitan
Estância Turística de Avaré, 23 de Junho de 2010.

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 113/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo Sr João Batista Leme- Secretário Municipal de Admi-
nistração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto nº 2.448 de 28/05/2010, convoca os classificados no
Processo Seletivo nº 004/2010, homologado em 26/06/2010,
para o cargo de Professor de Educação Física, conforme
classificação abaixo descrita, para comparecerem no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos, situado a
Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
01º Tabata Buran Maitan
Estância Turística de Avaré, 23 de Junho de 2010.

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 114/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo Sr João Batista Leme- Secretário Municipal de Admi-
nistração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto nº 2.448 de 28/05/2010, convoca os classificados no
Processo Seletivo nº 004/2010, homologado em 26/06/2010,
para o cargo de Professor-Coordenador Educação Física,
conforme classificação abaixo descrita, para comparecerem no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publi-
cação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos,
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
01º Amauri Maroto
Estância Turística de Avaré, 23 de Junho de 2010.

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 115/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo Sr João Batista Leme- Secretário Municipal de Admi-
nistração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto nº 2.448 de 28/05/2010, convoca os classificados no
Processo Seletivo nº 005/2010, homologado em 26/06/2010,
para o cargo de Professor PEB II- Educação Artística, con-
forme classificação abaixo descrita, para comparecerem no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publi-
cação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos,
situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
01º Luciana Vicentini Andrade
02º Fátima Aparecida Vianna Ribeiro
Estância Turística de Avaré, 23 de Junho de 2010.

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 116/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo Sr João Batista Leme- Secretário Municipal de Admi-
nistração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto nº 2.448 de 28/05/2010, convoca os classificados no
Concurso Público nº 001/2010, homologado pelo Edital nº 001/
2010 de 11/05/2010, para o cargo de Auxiliar de Dentista
conforme classificação abaixo, para comparecer no prazo má-
ximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos, situado a
Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
03º Helena da Silva Fogaça Vieira
Estância Turística de Avaré, 23 de Junho de 2010.

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 117/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo Sr João Batista Leme- Secretário Municipal de Admi-
nistração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto nº 2.448 de 28/05/2010, convoca o classificado no
Concurso Público nº 003/2007, homologado pelo Decreto nº
1.661 de 20/02/08 e prorrogado pelo Decreto nº 2.292 de 07/01/
10, para o cargo de PEB II- Educação Física, para contrato
temporário regido pela CLT para substituição de Professor afas-
tado a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a
partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de
Recursos Humanos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810 no
Centro Administrativo.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
10º José Carlos Motta
Estância Turística de Avaré, aos 23 de Junho de 2010.

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 118/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo Sr João Batista Leme- Secretário Municipal de Admi-
nistração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto nº 2.448 de 28/05/2010, convoca os classificados no
Concurso Público nº 001/2007, homologado pelo Decreto
nº1415 de 12/04/07, publicado em 14/04/07 e prorrogado pelo
Decreto nº2025 de 02/04/09, para o cargo de Auxiliar de En-
fermagem no cargo e classificação abaixo descritos, para
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir
da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recur-
sos Humanos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
32º Solange Faria de Moraes Costa
33º Leandro Augusto Tito
34º Silvia Helena Armando Pires
35º Cacilda Aparecida Pinto
Estância Turística de Avaré, 23 de Junho de 2010.

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

REVOGAÇÃO DE EDITAL
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado pelo Sr João Batista Leme- Secretário Municipal de Admi-
nistração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto nº 2.448 de 28/05/2010, em face de vício insanável,com
fulcro na Súmula 473 do STJ REVOGA o Edital de Convocação
nº 109/2010 referente às convocações para os cargos de Au-
xiliar de Enfermagem do Concurso Público nº 001/2007 , homo-
logado pelo Decreto nº 1.415 de 12/04/07 e prorrogado pelo
Decreto nº 2.025 de 02/04/09.
Estância Turística de Avaré, 23 de Junho de 2010.

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

REVOGAÇÃO DE EDITAL

QUEM PRECISA, ENCONTRA.
QUEM PROCURA, CONTRATA.

Empresas acessem o site e cadastrem suas vagas.
É fácil e o custo zero.

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
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EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO 004/2010

DISPÕE SOBRE  A HOMOLOGAÇÃO  DO
PROCESSO      SELETIVO      MUNICIPAL
004/2010 REALIZADO NO DIA 13/06/2010.

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Pau-
lo, à vista do Resultado Final apresentado pela Empresa Consesp,
HOMOLOGA o Processo Seletivo n.º 004/2010, para preen-
chimento das funções: Estagiário em Educação Física, Pro-
fessor/Coordenador Educação Física e Professor de Edu-
cação Física, realizado no dia 13 de junho de 2010.
A convocação se dará de acordo com as necessidades da
administração através de Edital específico publicado em jornal
de circulação local, afixação em local próprio no Centro Adminis-
trativo Municipal, ou através de carta a ser emitida pela Prefeitu-
ra Municipal, via correio com aviso de recebimento.  .
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E  CUMPRA-SE.
Avaré - SP, 18h - 22 de junho de 2010.

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

HOMOLOGAÇÃO

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO 005/2010

DISPÕE SOBRE  A HOMOLOGAÇÃO  DO
PROCESSO      SELETIVO      MUNICIPAL
005/2010 REALIZADO NO DIA 13/06/2010.

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Pau-
lo, à vista do Resultado Final apresentado pela Empresa Consesp,
HOMOLOGA o Processo Seletivo n.º 005/2010, para preen-
chimento da função: Professor PEB II- Educação Artística,
realizado no dia 13 de junho de 2010.
A convocação se dará de acordo com as necessidades da
administração através de Edital específico publicado em jornal
de circulação local, afixação em local próprio no Centro Adminis-
trativo Municipal, ou através de carta a ser emitida pela Prefeitu-
ra Municipal, via correio com aviso de recebimento.
REGISTRE-SE,  PUBLIQUE-SE  E  CUMPRA-SE.
Avaré - SP, 18h - 22 de junho de 2010.

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE
CONCURSO PÚBLICO 003/2010

DISPÕE SOBRE  A HOMOLOGAÇÃO  DO
CONCURSO       PÚBLICO      MUNICIPAL
003/2010 REALIZADO NO DIA 13/06/2010.

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Pau-
lo, à vista do Resultado Final apresentado pela Empresa Consesp,
HOMOLOGA o Concurso Público n.º 003/2010, para preen-
chimento dos cargos: Auxiliar de Consultório Dentário –
PSF e Médico Clínico Geral – PSF, realizado no dia 13 de
junho de 2010.
A convocação se dará de acordo com as necessidades da
administração através de Edital específico publicado em jornal
de circulação local, afixação em local próprio no Centro Admi-
nistrativo Municipal, ou através de carta a ser emitida pela Pre-
feitura Municipal, via correio com aviso de recebimento.
REGISTRE-SE,  PUBLIQUE-SE  E  CUMPRA-SE.
Avaré - SP, 18h - 22 de junho de 2010.

JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

TIME DO EMPREGO
Continuam as inscrições do curso TIME DO EMPRE-
GO, curso de qualificação profissional, oferecido pelo
Governo Estadual, em parceria com a Prefeitura Muni-
cipal, gratuitamente. Inscrições abertas no PAT/Avaré.
Endereço: Av. Major Rangel, 1269, Centro Avaré.

Juliana Berna Félix - (Supervisora PAT/Avaré)

FALECIMENTOS

ALCIDES BUENO
*26/01/1941   + 14/06/2010

JOSÉ FRANCISCO PEPE SOBRINHO
*02/07/1928   + 16/06/2010

BENEDITA APARECIDA CARVALHO
*19/10/1959   + 17/06/2010

EBIMAEB BENICASA DE OLIVEIRA
*23/03/1952   + 19/06/2010

EDUARDO FERREIRA CAETANO
*23/05/1931   + 19/06/2010
HUGO COSTA DA SILVA

*12/12/1930   + 19/06/2010
FLÁVIO CARLOS PINTO

*26/01/1975   + 19/06/2010
BENEDITA DE JESUS RIBEIRO

*06/08/1937   + 20/06/2010
TOMAZ ESTEVAN IVANOVICH

*02/01/1941   + 20/06/2010
JOSÉ AMÉRICO DE OLIVEIRA

*14/02/1932   + 20/06/2010
JOSÉ CARLOS NOGUEIRA
*11/05/1947   + 21/06/2010

PEDRO GOMES THIMOTHEO
*12/03/1938   + 21/06/2010

ANNA MERCEDES PLÁCIDO CAMARGO
*24/10/1933   + 22/06/2010

JOÃO ANTONIO AMARAL LEITE
*27/06/1919   + 23/06/2010

WERNER GEMPERLI
*29/03/1917   + 23/06/2010

PERÍODO DE 14/06/10 À 23/06/10

INEDITORAIS

Portaria Nº 022/2010
Nahscir Mazzoni Negrão, Diretor Presidente, do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré, no
uso das atribuições conferidas pelo Artigo 85, Inciso VI da Lei
Municipal nº 938 de 23 de maio de 2007, publicada no Semanário
Oficial do Município em 26 de maio de 2007, tendo em vista o que
consta no Processo nº 013/2010, referente à Concessão de
Aposentadoria Por Tempo de Contribuição.
Resolve:
Conceder Aposentadoria Por Tempo de Contribuição com
proventos integrais ao tempo de contribuição a partir de 27 de
Abril de 2010, com base na sentença proferida no processo
judicial nº 053.01.2009.007165-0, da 2º Vara Cível da Comarca
de Avaré, ao Sr JOSÉ DOMINGUES DE OLIVEIRA, brasileiro,
viúvo, portador do RG nº 9.340.216 - SSP-SP, CPF nº 749.925.978-
15, TÍTULO DE ELEITOR nº 177698770124 e PIS/PASEP nº
121.251.456-95, Servidor Publico do quadro de pessoal civil da
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, ocupante do
cargo de AUXILIAR DE SERVIÇO DE CAMPO, com proventos
integrais, com fundamentos nos Art.18, Inciso III, alínea “a”, Art.
13 e seus Incisos da Lei Municipal nº 475 de 06/08/2003.
Fica a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré ciente de
que o AVAREPREV impetrou recurso à referida decisão judicial, po-
dendo haver acatamento do recurso e dessa forma, a suspensão
do beneficio e reintegração do servidor no cargo de origem.
Avaré, 24 de Junho de 2010.

Nahscir Mazzoni Negrão Rosana Marata da Veiga Mendes
Diretor Presidente       Coordenadora de Benefícios

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE

AVARÉAVAREPREV
 ESTADO DE SÃO PAULO

JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de Serviço de construção de canaleta
,sujeito a suspensão de serviços emergenciais em prédios pú-
blicos ao invés de para pagar dívida injustificadas  de outros
governos  .
Fornecedor: Benedito Paulino Nunes.
Empenhos: 06396/2010  .
Valor : R$ 3.000,00 .
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  fornecimento de caixas arqui-
vos ,fundamental para organização da Prefeitura no arquiva-
mento de documentos importatnes ao invés de pagar dívidas
injustificadas de governos anteriores.
Fornecedor: Euclides Correa Penha ME.
Empenhos: 03772/2010  .
Valor : R$ 1.650,00 .
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  fornecimento de materiais elé-
tricos para manutenção de escolas e creches municipais que
não podem ficar sem fornecimento de material elétrico ao invés
de pagar dívida injustificadas de governos anteriores .
Fornecedor: S & M Iluminação Ltda.
Empenhos: 06070, 06071/2010  .
Valor : R$11.573,40 .
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de Serviço de recapeamento de
diversas ruas da cidade pois existem risco de suspensão de
serviços que estão reconstruindo ruas vitimadas  pelas maiores
chuvas dos últimos 70 anos conforme Decreto Estadual que
declara Avaré em estado de emergência.
Fornecedor: SP Urbanismo e Participações Ltda.
Empenhos: 08226/2010  .
Valor : R$ 125.332,55 .
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de  fornecimento de leite especial para
pacientes, por decisão judicial ou não a obrigatoriedade do muni-
cípio é atender situação de alta emergência na Saúde como essa.
Fornecedor: Supermercado Jau Serv Ltda.
Empenhos: 08346/2010  .
Valor : R$ 597,60 .
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

Ouvidoria Municipal:
0800-7700133
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JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  fornecimento de ventiladores e
materiais elétricos para diversas áreas da Prefeitura sendo
material imprescindível para manutenção de prédios públicos  .
Fornecedor: A.M.G Albuquerquer EPP .
Empenhos: 03278, 03310,03531, 03665, 03671, 03676/2009 .
Valor : R$7.509,62 .
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  fornecimento de uniformes para
funcionários da limpeza pública pois a lei nos obriga e é justo
que tais funcionários não corram risco de se cortar com  vidros
ou tais materiais por não terem uniformes adequados   .
Fornecedor: Alexandre da Silva Cordeiro ME .
Empenhos: 06418/2010.
Valor : R$ 13.800,00.
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  fornecimento de Materiais de
limpeza pois se a Municipalidade só se ativer a pagamento de
dívida de outros governos, como a dívida que herdamos não
conseguiremos administrar  e fornecimento de  materiais de
limpeza poderá ser sustado.
Fornecedor: Ana Maria Sauer ME .
Empenhos: 07912, 08272, 08279, 08455/2010.
Valor : R$ 2.268,30.
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  Serviços prestados com equi-
pamento de som pois corremos o risco do som da Prefeitura não
poder operar obrigando-nos a ter que contratar sonorização
particular só para pagar dívidas injustificadas de governos an-
teriores  .
Fornecedor:  Antonio Brianezi Sobrinho ME.
Empenhos: 22373/2009 .
Valor : R$ 550,00 .
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  fornecimento de cota de gás
para diversas áreas da Prefeitura correndo risco de corte de
fornecimento de  gás ,inclusive em creches e postos de saúde.
Fornecedor: Antonio Carlos Manrique.
Empenhos:  06405, 05790, 07711, 07727, 08347/2010.
Valor : R$ 679,80
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de peças para
manutenção de veículos da frota do transporte escolar ,pois
corremos o risco de suspensão de algumas linhas escolares na
zona rural.
Fornecedor:Auto Peças Ferlon Ltda ME.
Empenhos:  06488, 06489, 06490 e 06491/2010.
Valor : R$ 750,62
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  Serviço de sonorização em
eventos como Arraiá do Nhó Musa, palestras e similares que
não se realizariam se tal quebra da ordem não se realizasse,
prejudicando essencialmente a produção cultural, folclórica e
artística da cidade .
Fornecedor: Benedicto Machado Sonorização ME .
Empenhos: 15561/2099, 03767, 06362/2010.
Valor : R$ 19.779,43.
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  fornecimento de pó de café
para diversas áreas da Prefeitura sendo necessário para man-
ter o serviço de café na Prefeitura  .
Fornecedor: Café Castro Torref. E  Moagem Ltda.
Empenhos: 07535, 07536, 07873/2009 .
Valor : R$622,07 .
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de placas de trân-
sito, pois Avaré está entre as 5 cidades de seu tamanho do
Estado com maiores problemas no trânsito ,haveria o risco de
atraso na reposição de placas pelo menos 08 meses.
Fornecedor:Coca & Coca  Com.de Mat.P/ Constr.Ltda EPP.
Empenhos:  07712/2010.
Valor : R$ 380,00
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de e Software
integrado em diversas áreas da Administração Municipal, pois
estamos modernizando a Prefeitura para economicidade e
agilização entre todas secretarias e serviços ao contribuinte,
Avaré está muito atrasada na modernização dos Serviços sen-
do que  o não pagamento poderia acarretar atraso de até  dez
meses nesta implementação.
Fornecedor: Conam Consultoria em Admin.Municipal S/C Ltda.
Empenhos: 0093/2010.
Valor : R$ 38.000,00
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  execução de reforma e ade-
quação do Centro Comunitário Bandeirantes ,obra fruto de con-
vênio, sujeita a perder prazo da contra partida e obrigatoriedade
de devolução de recurso do Estado.
Fornecedor: Construtora Mahid Ltda
Empenhos:  08280/2010.
Valor : R$ 29.565,98.
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  fornecimento de 02 aparelhos
de Dvd para atividades de educação infantil ,o atraso no paga-
mento poderia incorrer em demora de até 12 meses em procedi-
mentos pedagógicos fundamentais para as crianças
avareenses.
Fornecedor: Cybelar Comercio e Industria ltda.
Empenhos:  07834/2010.
Valor : R$ 298,00
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de  fornecimento de cota de gás  , o não
pagamento acarretaria o risco de corte no fornecimento de gás
só para pagar dívida injustificadas de governos anteriores .
Fornecedor: Dorival Dionizio Gomes ME .
Empenhos: 06067/2009,  04271, 00499, 00820/2010.
Valor : R$ 5.131,52.
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de Serviços Prestados com veícu-
los da frota do transporte escolar ,sendo que pagar dívidas
absurdas e injustificas de governos anteriores ao invés desta
,acarretaria na paralização parcial da frota escolar.
Fornecedor: Dragão Escapamentos Ltda ME
Empenhos:  05453, 05454/2010.
Valor : R$ 140,00
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  Serviço de manutenção e inclu-
são de dados no site da Prefeitura  ,para não haver interrupção
do site da nossa Estância Turística ou seja, prejuízo de imagem
de Avaré perante o país inteiro para pagar dívidas injustificadas
de governos anteriores .
Fornecedor:  Eder Luiz Alves Web Site  ME .
Empenhos: 00497/2010.
Valor : R$ 7.280,00.
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal



JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  Serviço de  limpeza e manuten-
ção de estradas rurais, pois de acordo com Decreto Estadual
que coloca Avaré em estado de emergência, depois de passar-
mos pelas fortes chuvas do últimos 70 anos, foi necessário
reparar estradas para garantir escoamento do pequeno produ-
tor, antes isso que pagar dividas injustificadas de governos
anteriores que podem espera   .
Fornecedor: Fernanda Natal ME .
Empenhos:08566, 08593/2010.
Valor : R$ 14.560,00.
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de Serviços Prestados com veícu-
los para manutenção da frota ,acarretando o risco de suspen-
são de quebra de veículos essenciais, ao invés de pagar dívi-
das impróprias de outros governos.
Fornecedor: Francisco Rosendo Sobrinho
Empenhos:  08220/2010.
Valor : R$ 600,00
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  fornecimento de microcomputador
,fundamental para prestar bom serviço com modernidade ao
contribuinte.
Fornecedor: Guarapuava Centro Digital de Informática Ltda.
Empenhos: 06061/2009
Valor : R$ 2.049,50
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de fornecimento de materiais de cons-
trução , para não ocorrer o risco de obstrução de emergências
causadas pelas chuvas nas áreas de habitação popular.
Fornecedor: Irmãos Soldera Ltda
Empenhos:  08219/2010.
Valor : R$ 837,15
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  locação de câmeras e Serviço
de monitoramento em diversas ruas da cidade ,pois a suspen-
são do serviço  afetaria a segurança pública.
Fornecedor: José Lucio de Andrade ME.
Empenhos:  2271/2010.
Valor : R$ 14.379,00
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº.
8.666/93 e instrução 02/95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal
de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração
da ordem cronológica de pagamentos por se tratar de  forneci-
mento de água mineral para diversas áreas da Prefeitura, ne-
cessários  para que não se suspendesse fornecimento de água
aos contribuintes que frequentam prédios públicos, escolas,
postos de saúde e outros.
Fornecedor: Leandro Cabral Passareli ME
Empenhos:  00637,00638,00639,00640/2010 .
Valor : R$ 740,00.
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  fornecimento de TV , armários
e balcão para creche ,essencial para atendimento das crianças
que poderiam ser prejudicadas, ao invés de pagar despesas
impróprias de outros governos.
Fornecedor: Lojas Cem.
Empenhos:  07839, 07840, 07841/2010.
Valor : R$ 1.952,00
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  fornecimento de auto peças
,veículos que poderiam ter seus motores fundidos com o não
fornecimento de tais peças  .
Fornecedor: Maquina Lub Oleos Lubrif.Ltda  ME .
Empenhos: 02313, 02315, 02318,02320, 02560, 03763, 03775,
04015, 05105, 05340/2009,  06929, 06930, 08080/2010.
Valor : R$ 1.288,32.
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de  Serviço de coleta, tratamento e des-
tino final do lixo hospitalar pois existe o risco de suspensão dos
serviços que é crucial para a Saúde pública e obrigação do municipio
para evitar contaminação, inclusive em período de epidemias.
Fornecedor: Medic Tec Ambiental Ltda ME.
Empenhos:  00261, 00899/2010.
Valor : R$ 31.764,09
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  Serviços jurídicos junto ao TCE
,acarretando o risco de suspensão de serviços essenciais para
acompanhamento e auto fiscalização ,numa espécie de audito-
ria permanente para acompanhamento de atos do governo, bus-
cando o aperfeiçoamento da legalidade completa no trato com o
dinheiro público, procedimento vindo de vários governos e sem-
pre aprovados pelo Tribunal de Contas, melhor é não  interrom-
per este serviço do que pagar dívidas injustificadas de gover-
nos anteriores que podem esperar .
Fornecedor: Miranda Rodrigues Palaveri e Machado Advogados .
Empenhos: 08216/2009.
Valor : R$ 51.440,00
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  Serviço prestado com bomba e
motor, importantes para manutenção dos postos artesianos que
economizam muita água, ao invés de pagar dívidas absurdas de
outros governos.
Fornecedor: Motortec Com.Bombas e Motores Eletricos Ltda.
Empenhos:  00558, 0059/2010.
Valor : R$ 2.213,87
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  fornecimento de uniformes
,pois se pagássemos antes dívidas injustificadas de outros go-
vernos, não teríamos uniformes para coletores de lixo  .
Fornecedor: Neli Martins Lopes   ME .
Empenhos: 03658/2010.
Valor : R$ 7.616,00.
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  fornecimento de medicamentos,
para não haver interrupção no fornecimento de medicamentos
para carentes ao invés de pagar dívidas injustificadas de gover-
nos anteriores.
Fornecedor: Pontamed Farmaceutica Ltda.
Empenhos: 13725, 16017,16018, 16021/2009
Valor : R$ 78.875,12
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  Serviço de pesquisa da admi-
nistração pública , pois um governo democrático consulta per-
manentemente seus contribuintes, na legalidade, nós temos vá-
rios mecanismos de avaliação e correção de rumos como “Pre-
feitura no Bairro”, Programa de perguntas e respostas em pro-
gramas de rádios, atendimento no Paço Municipal nos finais de
semana, pesquisas qualitativas eventuais e baratas, assim se
governa em sintonia com a vontade popular  .
Fornecedor: Santos & Pereira Editorial Jornalistico ME .
Empenhos:08014/2010.
Valor : R$ 2.200,00.
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de  Serviços prestados com veículos,
para não ocorrer a retirada de veículos importante de circulação   .
Fornecedor:  Sérgio Zanolini do Prado ME.
Empenhos: 02343, 06012, 07477, 11570, 11582, 11583/2009 .
Valor : R$ 615,51 .
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal
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JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  Serviço de informatização do
estacionamento da zona azul e multa de trânsito,ao invés de
pagar dívidas injustificadas de governos anteriores  .
Fornecedor: Sofolha Informatica Ltda .
Empenhos: 02149, 05705/2009
Valor : R$ 8.482,65.
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  fornecimento de software para
processamento da folha de pagamento , necessário para aten-
dimento dos funcionários públicos.
Fornecedor: Suely dos Santos Varela EPP .
Empenhos:  18011/2009.
Valor : R$ 2.400,00.
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  Serviço prestado com divulga-
ção de banners ,pois uma Estância Turística não pode deixar de
ser divulgada em seus atrativos para pagar contas injustificadas
de outros governos.
Fornecedor: Tatiane Aparecida Biazon .
Empenhos: 08628/2010.
Valor : R$1.200,00.
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de  fornecimento de auto peças ,
pois a frota municipal não pode parar em suas atividades para
pagar contas injustificadas de outros governos  .
Fornecedor: Wilson Paschoal ME .
Empenhos: 08922/2010.
Valor : R$ 1.847,00.
Avaré, 26 de Junho de 2010.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal
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T U R I S M O :

Finalizando o mês de
junho, a Feirarte (Feira
de Artesanato de Ava-
ré) segue sendo expos-
ta neste sábado (26) e
domingo (27) com con-
teúdo diferenciado, re-
lembrando as festas cai-
piras.

Na feira são disponi-
bilizados doces e produ-
tos alimentícios com fa-
bricação artesanal e ex-
clusiva da cidade. Bem
como estão presentes as
bijouterias, bordados,
chinelos e vestuário em
geral, lembrando a Es-
tância Turística de Avaré
e agora também com a
personalização dos pro-
dutos relembrando as
festas juninas.

“Os nossos produtos
são diferenciados. No
caso dos doces, por
exemplo, há sempre uma
história, muitas vezes
milenar na arte da fabri-
cação, e isso faço ques-
tão de contar aos con-
sumidores. Gosto de
passar a eles o quanto o
saber é doce e agradá-
vel e, todos saboreiam
não só os doces, mas as
histórias também”, con-
cluiu Aris.

A Feirarte é realizada
na Secretaria de Turismo,
situada na Avenida Pre-
feito Paulo Novaes nº 11,
das 10 às 19 horas.

Para mais informa-
ções, fale com Aris Pi-
menta – arisartali-
mentos@ig.com.br
(fone: 9728-6704).

Exposição da Feirarte
neste fim de semana

COMUNICADO
O Ministério da Saúde vem se preparando para o
enfrentamento de uma segunda onda pandêmica desde
2.009 e, tem por objetivo principal, diminuir a morbimortalidade
associada à pandemia da influenza H1N1. Sendo assim,
comunicamos a inclusão do medicamento Oseltamivir 75mg
– 10 cápsulas ( Tamiflu ) em nosso elenco.
Este medicamento será disponibilizado gratuitamen-
te, mediante a apresentação e retenção da primeira
via de receituário de Controle Especial.
Para quantidade máxima de um blister por tratamento,
ou seja um blister por receita. (procedimento de acordo
com o protocolo do Ministério da Saúde)
O medicamento já se encontra em nossa farmácia,
no endereço:

Rua Santa Catarina, 960
Fone- 14-3732 4579 / 3731 3227

FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL



O Aterro Sanitário
de Avaré está entre os
melhores do Estado,
fato que contribuiu para
que a cidade conquis-
tasse o título de Muni-
cípio Verde Azul, estan-

M U N I C Í P I O   V E R D E   A Z U L :

Aterro Sanitário de Avaré está
entre os melhores do Estado

do de acordo com as
10 diretivas do Proje-
to, que são: Esgoto Tra-
tado, Lixo Mínimo, Re-
cuperação da Mata Ci-
liar, Arborização Urba-
na, Educação Ambien-

tal, Habitação Sustentá-
vel, Uso da Água, Po-
luição do Ar, Estrutura
Ambiental e Conselho
de Meio Ambiente,
onde os municípios con-
centram os seus esfor-

ços na construção de
uma agenda ambiental
efetiva.

A empresa respon-
sável pela atual adminis-
tração do aterro vem
promovendo constantes

melhorias no local, como
implantação de canaletas
para escoamento de
águas pluviais, implanta-
ção de sistema de dre-
nagem, o lixo que chega
é aterrado, não deixan-
do acumular, a caixa co-
letora de chorume (líqui-
do gerado pelo lixo) é
esvaziada com frequên-

cia, uma nova vala para
aterro do lixo foi aberta,
faltando apenas a im-
plantação da manta im-
permeabilizante, o aces-
so ao aterro foi cascalha-
do, entre outras melho-
rias visíveis. Todas as
exigências para o bom
funcionamento do aterro
estão sendo cumpridas

Máquina preparando o lixo para ser aterrado

Estrada de acesso está cascalhada

Abertura de nova vala para aterro do lixoImplantação de canaleta para escoamento de água pluvial

AVARÉ, 26 DE JUNHO DE 2010 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 466 21



M E M Ó R I A   V I V A :

Avaré e seus símbolos municipais
O brasão de armas, o hino e a bandeira representam a cultura e a história da cidade

O brasão, 1957
Até meados dos anos 50 Avaré não possuía o seu próprio brasão municipal, mantendo o da

República como o seu referencial.
Em 1957, durante o primeiro mandato do prefeito Paulo Araújo Novaes o heraldista Salvador

Thaumaturgo foi contratado para desenhar o brasão de armas do município.
Consta do símbolo, aprovado pela Lei Municipal nº 54, de 5 de dezembro de 1957, um escudo

português dividido em duas partes. Na superior, com fundo azul, aparece a capela do Major, mar-
co da fundação da cidade. No inferior, em fundo verde, uma faixa ondulada representa o Rio Novo.
Na lista vermelha, o nome da cidade, em letras douradas, e as principais datas do município:
1861, tido como o ano de fundação e 1875, o de emancipação política.

Para chegar a essa concepção Thaumaturgo ouviu estudiosos da história avareense, princi-
palmente a poetisa e cronista Anita Ferreira De Maria (1907-1990). Desenho original do brasão de Avaré

GESIEL JÚNIOR

Formas de repre-
sentação mais expres-
sivas de cada localida-
de, os símbolos muni-
cipais podem traduzir
bem em suas cores, tra-
ços e figuras as carac-
terísticas culturais de
um povo.

Grande parte da
nossa população infe-
lizmente ainda desco-
nhece os símbolos cí-
vicos de Avaré, os
quais foram elabora-
dos em anos e circuns-
tâncias diferentes.

Hoje, estes símbo-
los precisam ser me-
lhor divulgados, co-
nhecidos e estudados
para merecerem o res-
peito pela importância
de seu significado his-
tórico.

A propósito, recen-
temente discutiu-se a
possibilidade de serem
feitas adequações em

detalhes incorretos do
desenho do brasão e
da bandeira para fica-
rem em sintonia com o
estabelecido pela he-
ráldica, ciência que
estuda os símbolos
cívicos,  conforme
costumes e práticas
herdadas do período
medieval.

A questão, contu-
do, é mais séria e
abrangente, pois tan-
to a bandeira como o
brasão de Avaré não
estão sendo reprodu-
zidos com fidelidade.
Isso é lastimável por
mostrar o descuido
com que o tema é tra-
tado na atualidade.

Para o leitor enten-
der melhor o caso, va-
mos contar um pouco
da história da adoção
de cada um dos três
símbolos avareenses e
em quais contextos os
mesmos foram oficia-
lizados.

O prefeito Fernando Pimentel e a poetisa Anita Ferreira De Maria apresentam a bandeira de Avaré
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Dez anos depois da
escolha do hino é que se
chegou à configuração
do último dos símbolos
eleitos para representar
Avaré: a bandeira.

Composta de três
faixas horizontais nas
cores verde bandeira,
branca e azul celeste,
o estandarte oficial ava-
reense foi instituído
mediante aprovação le-
gislat iva em 11 de

A bandeira, 1971

José Benedito de Camargo
e Djalma Noronha, autores do Hino de Avaré

Na primeira imagem, a bandeira na sua forma errada.
Na segunda, a certa com o brasão inserido apenas na faixa branca

O hino, 1961

Em setembro de 1960, como preparativo para
a comemoração do 1º Centenário de Avaré, no ano
seguinte, um concurso foi promovido para a esco-
lha do hino do município. Participaram do certame
músicos e poetas de renome.

A música do hino, conforme as regras do con-
curso, precisaria  ter “caráter majestoso, imponen-
te, tendo uma combinação de sons de modo que
seus elementos melódicos e harmônicos produ-
zam uma sensação auditiva agradável e excitem
a atividade intelectual, despertando emoções, en-
tusiasmo e alegria”

Além do mais, “no sentido técnico da expressão,
a música do hino deve ser perfeitamente definida e
caracterizada, de feição própria e inconfundível”.

Ao final, o júri designado escolheu a letra com os
versos memoráveis do poeta Djalma Noronha, musica-
dos pelo talentoso maestro José Benedito de Camargo.

Para tanto, o hino de Avaré teve o seu primeiro
registro fonográfico no ano de 1961, ficando célebre
pelos estribilhos carregados de “lá lá lá”.

Posteriormente, houve a produção de outras gra-
vações, a última delas no CD “Aldeia” lançado em
2008, com novos arranjos e interpretação das vozes
da cantora Lucila Novaes e dos tenores Marcelo Zan-
luchi e Ricardo Régis.

Terra amável de um povo bondoso
Foi teu marco uma humilde capela
Que iniciando um destino glorioso
Fez surgir esta urbe tão bela

Salve, salve Avaré, eia avante!
Pela senda de um belo porvir
Que teu lema feliz, triunfante
Sempre foi combater, progredir

Teus pioneiros, tão bravos, tão fortes
Num esforço tenaz, sobrehumano
Nessa luta enfrentaram mil mortes
Tendo à frente o audaz Vitoriano

Hoje o orgulho da terra paulista
A Cidade Jardim nos encanta
E indo assim de conquista em conquista
Mais e mais sua grei se agiganta

Povo bom e gentil no teu seio
Forasteiros encontram guarida
E integrando-se logo em teu meio
Fazem sua esta terra querida.

agosto de 1971, sanci-
onada como a Lei nº
740, durante o primeiro
mandato do prefeito Fer-
nando Cruz Pimentel.

Idealizada pela poetisa
Anita Ferreira De Maria,
presidente na época, da
Comissão Municipal de
Cultura, a bandeira tem
suas cores indicadas pe-
los seguintes significados:

1) O verde-bandeira
representa as matas, as se-

aras, os campos e a agri-
cultura, uma das principais
riquezas do município.

2) O branco repre-
senta a paz e a compre-
ensão reinantes no seio
da comunidade.

3) O azul representa
a serenidade de nossa gen-
te e a cor do céu do Brasil.

Já o brasão de ar-
mas, segundo descrição
legal, é para ser situado
inteiramente na faixa

branca, com a qual pre-
cisa manter as devidas
proporções.

Entretanto, um dos
erros constantes na con-
fecção da bandeira ava-
reense é justamente o
tamanho do brasão,
sempre maior, o que fere
o previsto em lei. É uma
falha gritante e que pre-
cisa ser logo corrigida
através de medidas ori-
entadoras.
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Das diversas obras
que estão em andamen-
to na cidade, destaca-
mos quatro nesta edi-
ção. Uma delas é a re-
forma do antigo Centro
Comunitário Bandeiran-
tes, onde será instalado
o CRAS 2, no valor de
R$ 116.998,48.

Destaque também
para a reforma do Cen-

Obras na cidade estão em ritmo acelerado
I N F R A  E S T R U T U R A :

Obras de ampliação do Terminal Rodoviário Creche do Bairro Camargo

Pista de Skate Reforma do antigo Centro Comunitário Bandeirantes

tro Social Urbano
(CSU), com a constru-
ção dos vestiários e qui-
osque da piscina, num
total de 107,51 metros
quadrados, no valor de
R$ 106.902,53.
Creche do Camargo

Na área da educa-
ção, também estão em
andamento as obras da
Creche do Bairro Ca-

margo, com investimen-
tos de R$ 652.180,04,
num total de 624,36
metros quadrados, lo-
calizada na Rua João
Caetano Schimdt, 220.

O local contará com
pátio coberto, 6 salas
dividas em jardim 1 e 2,
uma sala maternal 1 e 2,
berçário 1 e 2, refeitó-
rio, sanitários para alu-

nos, sanitários para fun-
cionários, cozinha, dis-
pensa, lavanderia, solá-
rio, lactário, fraldário,
sanitários adequados
para deficientes físicos,
pátio  e jardim internos,
e espaço para futuras
ampliações.
Terminal Rodoviário

Destacamos ainda a
ampliação do Terminal

Rodoviário de passagei-
ros e a sua integração
com o terminal urbano,
que será implantado no
mesmo local, projeto
este em convênio com o
DADE – Departamen-
to de Apoio ao Desen-
volvimento das Estânci-
as -, estimado em R$
1.350.000,00.

 O projeto está a

cargo do arquiteto Ro-
berto Paternostro, autor
do projeto original do
terminal, elaborado em
1984, que foi inaugura-
do em 15 de setembro
de 1986, pelo então pre-
feito Paulo Dias Nova-
es, com a presença do
governador André
Franco Montoro e se-
cretários de Estado.


