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D E S E N V O L V I M E N T O   E C O N Ô M I C O :

O Governo Munici-
pal, através da Secreta-
ria da Indústria, Comér-
cio e Desenvolvimento
Econômico, mantém en-
tendimentos com a
Agência Reguladora de
Saneamento e Energia
do Estado de São Paulo
(ARSESP), para que
Avaré possa receber o
gás natural, energia al-
ternativa para abastecer
o parque empresarial da

AVARÉ PARTE EM BUSCA DO GASODUTO
cidade. A meta é ativar
o gasoduto que atraves-
sa a área urbana para
torná-lo canal alternati-
vo de energia e assim
promover o aumento
substancial da produtivi-
dade, reduzindo os cus-
tos de produção de in-
dústrias como a torrefa-
ção Mellita, bem como
favorecendo a rede ho-
teleira e de serviços.
Página 13.

Há 70 anos, em 1º de abril de 1939,
uma festa marcou a colocação do primei-
ro paralelepípedo na Rua Rio Grande do
Sul, no Largo São João, pelo prefeito Ro-
meu Bretas. Além de populares, aplaudi-
ram o notável empreendimento tanto a
Igreja quanto o Poder Judiciário, confor-
me relata o cronista Gesiel Júnior. Leia
mais sobre o mais antigo e romântico pa-
vimento de pedras, hoje quase extinto em
Avaré, nas páginas 14 e 15.

A CHEGADA DOS
PARALELEPÍPEDOS

M E M Ó R I A   V I V A :

F A Z E N D A :

APROVEITE A OPORTUNIDADE DE
QUITAR SEUS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

COM A PREFEITURA
Página 13.Tampa da rede de gás instalada em Avaré
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Imprensa Oficial de Avaré
completa oito anos

O P I N I Ã O

Guma Castellucci*

No final de Julho de
2001, nascia a Impren-
sa Oficial de Avaré. Di-
rigido por Ferninand
Ramos Padredi e com
Paulo Matos Skromov,
como Diretor Presiden-
te e Silvano Porto Ro-
drigues como Vice Pre-
sidente a Lei Municipal
de n. 37/2001, instituía
o Semanário Oficial do
Município de Avaré.

Um grande passo no
sentido de colocar a dis-
posição da população
de forma gratuita os
atos oficiais, por enten-
der o Executivo Muni-
cipal que a publicidade
de tais atos é muito
mais do que um princi-
pio universal de direito,
imprescindível à própria
legitimidade e vigência
dos respectivos atos,
mas uma importante
conquista democrática
do povo ao tornar mais
transparente aos olhos
do cidadão à ação ofici-
al dos Agentes Públicos
bem como de todos os
Servidores Públicos.

O Semanário tem,
desde então mantido de
forma firme seus pre-
ceitos originais, respei-
tando todas as orienta-

“Exemplar do Semanário n. 1 de 27 de Julho de 2001, desde o lançamento mais
de 420 edições ininterruptas”

ções legais e nivelando os
poderes executivos e le-
gislativos sem fazer ne-
nhum tipo de política dis-
criminatória ou qualquer
tipo de propaganda políti-
co-partidária, tornando-se
cada vez mais um órgão
de informação confiável
e estreitando cada vez
mais a relação entre po-
der publico e população.

A proposta da atual
Diretoria do Semanário
Oficial do Município é
mostrar através de ma-
térias de conteúdo ex-
pressivo para a maioria
da população o funciona-
mento de todo o poder
público, regulado por
atos, Leis e Decretos
que embora de publica-
ção obrigatória na maio-
ria das vezes não são
entendidos de forma cla-
ra. As publicações do
Semanário Oficial têm
sido pautadas com um

conteúdo também jorna-
lístico para possibilitar o
esclarecimento adequa-
do às Leis veiculadas.

Para que isso ocor-
resse tronou-se necessá-
rio um maior volume de
páginas sem da tiragem
de 7500 exemplares.

Novos critérios,no
entanto, foram estabele-
cidos para a entrega do
Semanário que hoje che-
gam a todos os bairros da
cidade, nos mais diversos
pontos de distribuição,
além das bancas e distri-
buidoras e órgãos e re-
partições públicas.

Está sendo preparado
um adesivo para permitir a
visualização e identificação
dos pontos que recebem o
informativo, o que facilita-
rá a busca por parte da
população interessada.

A sobrevivência conti-
nuada da Imprensa Oficial
em Avaré só foi assegura-

da graças ao profissiona-
lismo das equipes que in-
tegraram seu corpo dire-
tivo e funcional nestes
anos e asseguraram a li-
nha de conduta de seu
veículo de divulgação, o
Semanário Oficial.

“A soberania do
povo sobre o Estado –
essência da Democra-
cia para tornar-se prá-
tica efetiva e concreta
depende de que o povo
seja constituído por in-
divíduos bem informa-
dos. Informação é
base preliminar impres-
cindível para a tomada
de decisões” – do
exemplar n. 1.

* G u m e r c i n d o
Castellucci Filho,
Guma é professor de
Direito e Comunica-
ção e Membro da
equipe da Imprensa
Oficial de Avaré.
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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 073/09 – PROCESSO Nº. 483/09

Objeto: Aquisição de pastas para processo Administrativo e
Sindicância e blocos de comunicação de férias.
Data de Encerramento: 01 de setembro de 2009, das 15:30
às 16:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 01 de setembro de 2.009, às 16:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 06 de agosto de 2009 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

REPETIÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 072/09 – PROCES-
SO Nº. 412/09
Objeto: Aquisição de peças para reforma mecânica de 02 Pa-
trol Motoniveladora.
Recebimento das Propostas: 28 de setembro de 2009, das
09:00 às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 28 de setembro de 2009,
das 10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 28 de setembro de 2.009, às 14:00 horas,
através 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, 11 de agosto de 2009 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 088/09 – PROCESSO Nº. 450/09
Objeto: Aquisição de 300.000 comprimidos de Cloridrato de Me-
tformina 850 mg para todos os Postos e ESFs.
Recebimento das Propostas: 27 de agosto de 2009, das
09:00 às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 27 de agosto de 2009, das
10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 27 de agosto de 2.009, às 16:00 horas,
através 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, 12 de agosto de 2009 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 089/09 – PROCESSO Nº. 452/09
Objeto: Aquisição de cartuchos para Secretaria de
Obras,materiais de escritório para o Fundo Social e papel sulfite
para a Secretaria da Habitação.
Recebimento das Propostas: 03 de setembro de 2009, das
09:00 às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 03 de setembro de 2009,
das 10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 03 de setembro de 2.009, às 14:00 horas,
através 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, 12 de agosto de 2009 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 090/09 – PROCESSO Nº. 453/09
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para o Fundo Social
de Soliedariedade.
Recebimento das Propostas: 04 de setembro de 2009, das
09:00 às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 04 de setembro de 2009,
das 10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 04 de setembro de 2.009, às 14:00 horas,
através 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, 12 de agosto de 2009 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 095/09 – PROCESSO Nº. 471/09
Objeto: Aquisição de medicamentos para todos os PASs e ESFs
e preservativos.
Recebimento das Propostas: 28 de agosto de 2009, das
09:00 às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 28 de agosto de 2009, das
10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 28 de agosto de 2.009, às 16:00 horas,
através 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, 12 de agosto de 2009 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 014/09 – PROCESSO Nº. 490/09
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços
técnicos para fornecimento de sistemas integrados de informá-
tica destinados à Gestação Pública Municipal de todas as Se-
cretarias Municipais e suas dependências.
Data de Encerramento: 05 de outubro de 2009, às 08:30 ho-
ras, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 05 de outubro de 2009, às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 11 de agosto de 2009 – Camila
Ferreira da Silva – Presidente da CPJL.

TERMO DE DELIBERAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/09 – PROCESSO Nº 393/09
Considerando a decretação de suspensão do certame pelo Tribu-
nal de Contas do Estado de São Paulo, conforme TC-001160/
002/09.
A Senhora Camila Ferreira da Silva, Presidente da Comissão
Para Julgamento de Licitações, no uso de suas atribuições le-
gais, DETERMINA a suspensão do certame, “sine die”, até ulte-
rior pronunciamento daquela corte.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 10 de agosto de
2.009. Camila Ferreira da Silva – Presidente da Comissão P.P.J.de
Licitações.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 178/09–Processo nº. 477/09

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Empresa ROQUE GON-
ÇALVES MENDES, com valor mensal de R$ 1.300,00 (hum mil,
trezentos reais), objetivando a locação de imóvel localizado na
Rua Goiás nº 1.029, para instalação do Procon, com fulcro no
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turísti-
ca de Avaré, 06 de agosto de 2009 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 179/09–Processo nº. 479/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Empresa OFFICE INFO-
MÁTICA LTDA, com valor global de R$ 1.582,00 (hum mil, qui-
nhentos e oitenta e dois reais), objetivando a aquisição de 01
Switch 3COM, Switch Basilene Plus 48 postas (3CBLS50), com
fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 06 de agosto de 2009 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade Convite nº. 062/09
– Processo nº. 396/09, objetivando a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de máquina esteira
D-4 ou similar, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei
8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 06/08/09 – Rogé-
lio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
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 SUNDERMANN & ABREU LTDA EPP,
objetivando o fornecimento de materiais a serem utilizados no
Departamento de Sinalização Viária, relativa ao PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº. 055/09 – Processo nº. 329/09 - Homologado
em: 10/08/2009.

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 as Empresas PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
-Lote 01, NUTRI ALIMENTOS COMÉRCIO DE GENEROS ALI-
MENTICIOS LTDA ME- Lote 04, DAKFILM COMERCIAL LTDA
-Lote 05 e INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA -Lote 06, objeti-
vando o fornecimento de materiais descartáveis para o Pronto
Socorro Municipal, complementos alimentares para a Secretaria
Municipal do Bem Estar Social, sacos de lixo para o Pronto Socor-
ro Municipal e ESFs, e medicamentos não pertencentes a rede
básica, relativa ao PREGÃO ELETRÔNICO nº. 070/09 – Proces-
so nº. 410/09 - Homologado em: 10/08/2009.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa ELETROLAMP COMÉRCIO E RE-
PRESENTAÇÕES LTDA, objetivando o fornecimento de materi-
ais de iluminação externa do CDHU Avaré F1 e do CDHU Avaré
F2 , relativa ao PREGÃO ELETRÔNICO nº. 071/09 – Processo
nº. 411/09 - Homologado em: 12/08/2009.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa E.R. PEREZ & CIA LTDA , objetivan-
do o fornecimento de 230 (duzentas e trinta) cestas básicas por
mês, para o Fundo Social de Solidariedade , relativa ao PREGÃO
ELETRÔNICO nº. 076/09 – Processo nº. 417/09 - Homologa-
do em: 07/08/2009.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA, objetivando o fornecimento de materi-
ais, máquinas, equipamentos e mão-de-obra para revitalização,
construção de um calçadão, banheiros, quiosques e posto de
observação na orla do Bairro Costa Azul, relativa a CONCOR-
RÊNCIA PÚBLICA nº. 008/09 – Processo nº. 260/09 - Homo-
logado em: 29/07/2009.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº008/09-Processo nº 260/09, a
empresa ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA, no valor global de R$ 2.880.548,70(dois milhões oito-
centos e oitenta mil, quinhentos e quarenta e oito reais
e setenta centavos), objetivando o fornecimento de materiais,
máquinas, equipamentos e mão-de-obra para revitalização, cons-
trução de um calçadão, banheiros, quiosques e posto de obser-
vação na orla do Bairro Costa Azul. – adjudicado em: 10/08/09.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL nº. 003/09 – Processo nº. 023/09 fica
aditado o valor de R$ 17.099,00 (dezessete mil, noventa e nove
reais), para a empresa GS COMERCIAL DE ALIMENTOS DO
BRASIL, o que corresponde a aproximadamente 21,78%(vinte
e um vírgula setenta e oito por cento)  do valor total adjudi-
cado no processo licitatório em questão objetivando a aquisição
de 1.400 Kg de acém bovino,300 Kg de coxa de frango e 200 Kg
de lingüiça suina- Assinatura do Termo Aditivo em: 04 de
agosto de 2009.

PREGÃO PRESENCIAL nº. 003/09 – Processo nº. 023/09 fica
aditado o valor de R$ 657,00 (seiscentos e cinquenta e sete
reais), para a empresa ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDO-
RA LTDA , o que corresponde a aproximadamente 25%(vinte e
cinco por cento)  do valor total adjudicado no processo licitatório
em questão objetivando a aquisição de 300 dúzias de ovos
brancos,tipo extra.- Assinatura do Termo Aditivo em: 04 de
agosto de 2009.

PREGÃO PRESENCIAL nº. 021/09 – Processo nº. 072/09 fica
aditado o valor de R$ 2.018,78 (dois mil, dezoito reais e setenta
e oito centavos), para a empresa TOKIO MARINE BRASIL SE-
GURADORA S/A , o que corresponde a aproximadamente
24,33%(vinte e quatro vírgula trinta e três por cento)  do
valor total adjudicado no processo licitatório em questão objeti-
vando a contratação de empresa especializada para forneci-
mento de seguro 01(um) veículo Fusion Sel 2.3 16 v 156 cv aut..-
Assinatura do Termo Aditivo em: 07 de agosto de 2009.

PREGÃO PRESENCIAL nº. 026/09 – Processo nº. 101/09 fica
aditado o valor de R$ 4.604,16 (quatro mil, seiscentos e quatro
reais e dezesseis centavos), para a empresa CLARO S/A, o
que corresponde a aproximadamente 5,97%(cinco vírgula no-
venta e sete por cento)  do valor total adjudicado no proces-
so licitatório em questão objetivando a aquisição de 04 (quatro)
linhas para acesso a internet.- Assinatura do Termo Aditivo
em: 07 de agosto de 2009.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 008/05 – Processo nº. 181/05
fica aditado o valor de R$ 2.876,40 (dois mil, oitocentos e seten-
ta e seis reais e quarenta centavos), para a empresa COMER-
CIAL JOÃO AFONSO LTDA, o que corresponde a aproximada-
mente 0,17%(zero vírgula dezessete por cento)  do valor
total adjudicado no processo licitatório em questão objetivando a
aquisição de cestas básicas para o funcionalismo municipal.-
Assinatura do Termo Aditivo em: 10 de agosto de 2009.
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TERMO DE REALINHAMENTO E
ADITIVO DE CONTRATO

Fica REALINHADO E ADITADO o valor do contrato na modalida-
de PREGÃO PRESENCIAL nº. 003/09 – Processo nº. 023/09,
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa GS COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL, objeti-
vando a aquisição de gêneros alimentícios (carnes ).
Valor Total do Realinhamento: R$ 905,00 (novecentos e cinco
reais), e do Aditamento é para a aquisição de 250(duzentos e
cinqüenta) quilos de pernil suíno sem osso, o que corresponde
a aproximadamente 2,93%(dois,noventa e três por cento) do
valor total adjudicado no processo licitatório em questão. Reali-
nhado e Aditado em: 04/08/09

AOS ASSOCIADOS DO CLUBE AVAREENSE
DA TERCEIRA IDADE – C.A.T.I.

Convocação para Assembléia de apresentação da Nova Direto-
ria do Clube Avareense da Terceira Idade, que se dará no dia 03
de SETEMBRO de 2009 às 20 HORAS na Sede do Clube, sito a
rua Rio Grande do Norte, 1130 – Centro - Avaré-SP. Telefone:
(14)  3733-2137.

INEDITORIAIS

RAFA – RESIDÊNCIA DO AMOR
FRATERNAL DE AVARÉ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Senhor Adeni Fernando de Souza Lima, Presidente da RAFA –
Residência do Amor Fraternal de Avaré, no uso de suas atribui-
ções legais, nos termos do Art° 20 do Estatuto Social e tendo em
vista os termos dos Artigos 10, 12, 13, 14, IV, 16, I, 17 e 28, “d”,
desse mesmo Estatuto, CONVOCA todos os associados inseri-
dos no Capítulo II, Artigo 9, “b”, para se reunirem em Assembléia
Geral Extraordinária, no dia 17 de agosto de 2009, às 09 horas,
em Primeira Convocação, com a maioria dos mesmos e às 09h e
30min., em Segunda Convocação, com qualquer número de as-
sociados, para deliberarem sobre os seguintes temas:
- Adequação do atual Estatuto Social, conforme exigência da Lei
Federal n° 11.127, de 28 de junho de 2005.
- A alteração dos beneficiários do atendimento proporcionado
pela instituição.
- Exclusão de membros do Conselho Fiscal.

Adeni Fernando de Souza Lima
Presidente

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ – FREA

Extrato de Contrato

Modalidade:- Pregão Presencial nº. 004/2009 – Processo nº.
015/2009
Contratante:- Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA
Contratada:- Auto Posto Bizunga Ltda
Objeto:- O Presente contrato tem como objeto a Contratação de
uma empresa especializada para fornecimento de combustível,
destinado ao abastecimento dos veículos que compõem a frota
da Fundação Regional Educacional de Avaré – FREA, de acordo
com estimativa de consumo conforme segue:
- Óleo Diesel Comum - até 800 (oitocentos) litros/mês - até 9.600
(nove mil e seiscentos) litros/ano;
- Gasolina Comum – até 150 (cento e cinqüenta) litros/mês - até
1.800 (um mil e oitocentos) litros/ano;
- Álcool – até 150 (cento e cinqüenta) litros/mês - até 1.800 (um
mil e oitocentos) litros/ano;
Valor Global:- R$ 25.896,00 (vinte e cinco mil oitocentos e no-
venta e seis reais).
Data da Assinatura do Contrato:- 17/06/2009

Laura Mendes Cardoso – Presidente LP/FREA

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ – FREA

Termo de Homologação

Hadel Aurani – Presidente da Fundação Regional Educacional
de Avaré – FREA, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº 8.666/93
c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA o Processo Licitatório objetivan-
do a Contratação de 1 Advogado para Prestação de Serviços
Técnicos de Assessória Jurídica (pareceres, estudos de natu-
reza jurídica, para todos os setores da Fundação, contencioso
administrativo,  judicial, e trabalhista, etc.), com obrigação de
estar presente em todas as sessões de licitação pública da
Fundação, em favor do Licitante Dr. Frederico de Albuquer-
que Plens, relativa a Carta Convite nº 003/2009 – Proces-
so nº 017/2009 – Homologado em: 10/07/2009.

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ – FREA

Extrato de Contrato

Modalidade:- Carta Convite nº. 003/2009 – Processo nº. 017/2009
Contratante:- Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA
Contratado:- Dr. Frederico de Albuquerque Plens
Objeto:- O Presente contrato tem como objeto a Contratação de
1 Advogado para Prestação de Serviços Técnicos de Assessó-
ria Jurídica (pareceres, estudos de natureza jurídica, para todos
os setores da Fundação, contencioso administrativo,  judicial, e
trabalhista, etc.), com obrigação de estar presente em todas as
sessões de licitação pública da Fundação.
Valor Global:- R$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais).
Data da Assinatura do Contrato:- 10/07/2009
Laura Mendes Cardoso – Presidente LP/FREA

Corregedoria-Geral do Ministério Público
Correição Ordinária

Edital

O Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado de São Pau-
lo, Doutor Antonio de Padua Bertone Pereira, nos termos do art.
42, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 734/93, faz saber
a quem possa interessar que determinou a realização de correi-
ção ordinária na Promotoria de Justiça a seguir referida, sendo
os trabalhos instalados da seguinte forma:
I – Data e Local:
Dia 27/agosto/2009
Promotoria de Justiça de Avaré, relativamente aos trabalhos
afetos ao 1º Promotor de Justiça.
A partir das 09h30min
Dia 27/agosto/2009
Promotoria de Justiça de Avaré, relativamente aos trabalhos
afetos ao 2º Promotor de Justiça.
A partir das 09h30min
Dia 27/agosto/2009
Promotoria de Justiça de Avaré, relativamente aos trabalhos
afetos ao 3º Promotor de Justiça.
A partir das 09h30min
Dia 27/agosto/2009
Promotoria de Justiça de Avaré, relativamente aos trabalhos
afetos ao 4º Promotor de Justiça.
A partir das 09h30min
Dia 27/agosto/2009
Promotoria de Justiça de Avaré, relativamente aos trabalhos
afetos ao 5º Promotor de Justiça.

II – Ficam convocados, nos termos do artigo 2º, incisos IV e V,
do Ato nº 001/99-CGMP, os membros do Ministério Público sujei-
tos à correição e os demais que, a qualquer título, estejam em
exercício na Promotoria de Justiça, assim como os estagiários e
funcionários do Ministério Público;

III – A abertura dos trabalhos se dará nas dependências da
Promotoria de Justiça, sob a Presidência do Corregedor-Geral
do Ministério Público, oportunidade em que será franqueada a
palavra às autoridades locais e demais pessoas que desejarem
tratar de assuntos atinentes aos serviços desenvolvidos pelos
membros do Ministério Público na Comarca;

IV – Durante os trabalhos da Correição o Corregedor-Geral do
Ministério Público atenderá as pessoas que desejarem apresen-
tar, em caráter reservado, eventuais reclamações quanto à atu-
ação funcional ou a conduta pública e privada dos membros do
Ministério Público, na forma do art. 2º, inciso III, do Ato n º 001/
99-CGMP e art. 227, parágrafo único da Lei Complementar Esta-
dual nº 734/93;
V – O Promotor de Justiça Secretário da Promotoria fica incum-
bido de dar publicidade ao presente Edital, afixando-o em locais
apropriados da Promotoria de Justiça e do Fórum, bem como por
meio da Imprensa local, na forma do artigo 4º, inciso I, do Ato nº
001/99-CGMP;
VI - Publique-se na imprensa oficial.
Dado e passado na Corregedoria-Geral do Ministério Público,
aos 04 (quatro) dias do mês de agosto de 2009 (dois mil e nove).
Eu, Maria Aparecida Lonaro, Oficial de Promotoria Chefe, da
Subárea de Apoio Técnico da Corregedoria, digitei.

Antonio de Padua Bertone Pereira
Corregedor-Geral do Ministério Público

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO Nº 097/2009

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificados em processo seletivo, para a função pública de
Agente Comunitário da Saúde do Processo Seletivo nº 017/
2009, para o PSF – II Dr. Fernando Hirata.
Class. Nome

Duílio Gambini
04º Carmen Lucia da Silva
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 12 de agosto de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO SELETIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO Nº 098/2009

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificados em processo seletivo, para a função pública de
Agente Comunitário da Saúde do Processo Seletivo nº 017/
2009, para o PSF – IV Dr. Carlos Aparecido Bandeira.
Class. Nome

Paraíso
02º Edna Aparecida Domingues de Oliveira
03º Nair Oliveira de Carvalho
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 12 de agosto de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO Nº 099/2009

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificados em processo seletivo, para a função pública de
MÉDICO OFTALMOLOGISTA do Processo Seletivo nº 023/2009.
Class. Nome
01º Ivana Lopes Romero
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 12 de agosto de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO Nº 100/2009

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificados em processo seletivo, para a função pública de
MÉDICO ORTOPEDISTA do Processo Seletivo nº 023/2009.
Class. Nome
01º Fernando Ige Kussabara
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 12 de agosto de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO Nº 101/2009

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificados em processo seletivo, para a função pública de
MÉDICO CLINICO GERAL do Processo Seletivo nº 023/2009.
Class. Nome
01º Claudio Molinari Nardinelli
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 12 de agosto de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Lei nº 1.218, de 11 de agosto de 2.009
Dispõe sobre confissão e parcelamento de débitos previdenci-
ários junto ao Instituto de Previdência de Avaré – AVAREPREV.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a confes-
sar e parcelar os débitos previdenciários junto ao Instituto de Previ-
dência dos Servidores Públicos do Município de Avaré – AVARE-
PREV, nos termos da Lei Federal nº 11.196 de 21 de novembro de
2005, alterada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009.
Parágrafo único: Fica fazendo parte integrante desta Lei a
Minuta do Termo de Parcelamento e Confissão, bem como a
memória de cálculo constantes do anexo I e II.
Artigo 2º - Será objeto da confissão e parcelamento as contri-
buições patronais e funcionais devidas e não pagas com venci-
mento até 31 de janeiro de 2009 conforme memória de cálculo
constante do anexo I e II desta lei.
Parágrafo único: Os valores acima representam as obriga-
ções previdenciárias incidentes sobre as correspondentes con-
tribuições patronais e funcionais vencidas no período compre-
endido entre janeiro de 2006 a dezembro de 2008, acrescidas

LEIS

daquelas decorrentes do 13º vencimento incidente no período,
e que fazem jus todos os servidores municipais.
Artigo 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, outros-
sim, a parcelar junto ao Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Avaré – AVAREPREV, os débitos relati-
vos as contribuições patronais, mediante a correspondente amor-
tização em até 240 (duzentos e quarenta) prestações mensais e
consecutivas e mais o pagamento daqueles saldos relativos as
contribuições funcionais, mediante a correspondente amortiza-
ção em até 60 (sessenta) prestações mensais e consecutivas.
§ 1º - Os valores devidos serão atualizados da data de origem
até o mês do parcelamento pelo índice de correção dos tributos
municipais, além da cobrança de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês de atraso ou fração e multa de 2% (dois por
cento), de acordo com artigo 21 da Lei Municipal nº 938 de 23 de
maio de 2007, ficando autorizada a retenção automática do Fun-
do de Participação dos Municípios – FPM.
§ 2º - Todas as parcelas mensais vencerão no dia 30 de cada
mês, ou no primeiro dia útil subseqüente, sendo que a primeira
poderá ser paga em até 90 (noventa) dias, nos termos do §10,
inciso II, do artigo 96 da lei nº 11.196 de 21 de novembro de 2005.
§ 3º - A parcela paga com atraso será acrescida de juros de
mora simples à taxa de 7,2% ao ano ou respectiva fração, além
da correspondente atualização monetária com base na varia-
ção mensal do IPCA/IBGE.
§4º - O Erário municipal poderá antecipar a amortização de par-
celas, observando, nesse caso, a respectiva ordem numérica
decrescente.
Artigo 4° - As despesas decorrentes da execução desta Lei
correrão por créditos próprios do orçamento vigente, ficando o
Poder Executivo autorizado a suplementá-los se necessário.
Artigo 5º - Deverá ser consignado no orçamento de cada exer-
cício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento das par-
celas e das contribuições que vencerem após esta data.
Artigo 6º - Fica revogada a Lei Municipal nº 1.171, de 14 de abril
de 2009.
Artigo 7º - A presente Lei entrará em vigor na data da sua
publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de agosto de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

MINUTA DE TERMO DE ACORDO DE
PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS

PREVIDENCIÁRIOS.
O Município de Avaré, pessoa jurídica de direito público inter-
no, com sede na Praça Juca Novaes, nº 1.169, inscrita no CNPJ
sob o nº 46.634.168/0001-50, doravante DEVEDOR, represen-
tada neste termo pelo Sr. ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito
Municipal de Avaré, portador do CPF n.º 059.504.238-44 e do
RG nº 13.857.530 - SSP/SP, residente e domiciliado em Avaré,
sito a Rua América, nº 18, Bloco 16 e o Instituto de Previdên-
cia dos Servidores Públicos do Município de Avaré –
AVAREPREV, situado a Rua Ceará, nº 1.393, Centro, CEP: 18.701-
190, neste município, neste ato representado pelo Sr. NAHSCIR
MAZZONI NEGRÃO, Diretor-Presidente, portador do CPF nº
891.947.488-53, e do RG nº 6.613.045 – SSP/SP, órgão direto no
âmbito da Administração Municipal , instituído em, 06 de agosto
de 2003 pela Lei nº 475, doravante denominado CREDOR,  com
fundamentos na Lei municipal nº 1.218, de 11 de agosto de
2.009, acordam  o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
Instituto é CREDOR, junto a Prefeitura Municipal de Avaré da quan-
tia R$ 8.907.926,52 (oito milhões, novecentos e sete mil, nove-
centos e vinte e seis reais e cinqüenta e dois centavos) corres-
pondente às contribuições previdenciárias devidas e não
repassadas ao regime próprio de previdência social dos servido-
res públicos municipais, no que diz respeito à parte patronal e
parte dos servidores, nos termos da Portaria nº 402, de 10/12/08
e prevista na Lei Municipal nº1.218, de 11 de agosto de 2.009. A
importância acima declarada esta discriminada nas planilhas dos
anexos I e II, que deste instrumento faz parte integrante.
Pelo presente instrumento a Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, confessa ser devedora do montante citado e comprome-
te quitar na forma aqui estabelecida.
A Devedora renuncia expressamente a qualquer contestação
quanto ao valor e procedência da dívida, assume integral res-

ponsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessa-
do, ficando, entretanto, ressalvado o direito do o Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré –
AVAREPREV de apurar, a qualquer tempo, a existência de ou-
tras importâncias devidas, não incluídas neste instrumento, ain-
da que relativas ao mesmo período.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Pagamento
I - Fica estabelecido que o valor atualizado da dívida da Prefeitura
Municipal da Estância Turística de Avaré com o Instituto de Previ-
dência dos Servidores Públicos do Município de Avaré – AVARE-
PREV, referente ao período de Janeiro/2006 a Dezembro/2008,
totaliza R$ 8.907.926,52 (oito milhões, novecentos e sete mil, no-
vecentos e vinte e seis reais e cinqüenta e dois centavos) con-
forme planilhas constantes do anexo I e II que ficam fazendo parte
integrante deste instrumento, as quais discriminam o valor origi-
nário de cada competência, os índices de atualização aplicados e
o valor corrigido até a data do parcelamento.
II - O parcelamento dos valores constantes no anexo I no total de
R$4.876.251,94 (quatro milhões, oitocentos e setenta e seis mil,
duzentos e cinqüenta e um reais e noventa e quatro centavos)
será parcelado em 240 (duzentas e quarenta) parcelas mensais
e sucessivas de R$20.317, 71 (vinte mil trezentos e dezessete
reais e setenta e um centavos) de acordo com o art. 5º da
Portaria nº 402, de dezembro de 2008, e os valores constantes
no anexo II no montante de R$ 4.031.674,58 (quatro milhões,
trinta e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinqüenta e
oito reais) será parcelado em 60 (sessenta) parcelas mensais e
sucessivas de R$ 67.194,57 (sessenta e sete mil, cento e no-
venta e quatro reais e cinqüenta e sete centavos), conforme
determina a  Lei Municipal nº 1.218/2009, acrescidas dos juros e
atualizações estabelecidos na cláusula terceira.
III- A primeira parcela do anexo I, no valor R$20.317, 71 (vinte mil
trezentos e dezessete reais e setenta e um centavos), bem
como a primeira parcela do anexo II, no valor de R$ 67.194,57
(sessenta e sete mil, cento e noventa e quatro reais e cinqüenta
e sete centavos) será paga em até 90 dias contados da forma-
lização do parcelamento conforme determina o § 10, inciso II do
artigo 96 da Lei 11196/2005 e as demais parcelas, na mesma
data dos meses ulteriores, comprometendo-se o DEVEDOR pa-
gar as parcelas na data fixada, acrescidas dos juros e atualiza-
ções estabelecidos na cláusula terceira.
IV- Ocorrendo atraso no pagamento de quaisquer das parcelas,
incidirão juros de 7,2% ao ano ou respectiva fração e correção
pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, do instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, desde a data do
vencimento até a data do pagamento.
V- A Devedora se obriga, também, a consignar no orçamento de
cada exercício financeiro, as verbas necessárias ao pagamento
das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.
VI- A dívida, objeto do parcelamento constante deste instrumen-
to, é definitiva e irretratável, assegurando ao Instituto de Previ-
dência dos Servidores Públicos do Município de Avaré – AVARE-
PREV a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos citados
índices até a data da inscrição em Dívida Ativa.
VII- Fica acordado que o Município e o Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos do Município de Avaré – AVAREPREV
prestarão ao MPS todas as informações referentes ao presente
acordo de parcelamento através dos documentos constantes
nas normas que regem os RPPS.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Correção
O Montante será atualizado pelo índice de correção dos tributos
municipais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês de atraso ou fração e multa de 2% (dois por cento), de
acordo com o artigo 21 da Lei Municipal nº 938 de 23 de maio de
2007 e as parcelas vincendas determinadas na Cláusula 2ª se-
rão atualizadas pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo –
IPCA, do instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE,
acrescido de uma taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês,
visando manter o equilíbrio  financeiro e atuarial.

CLÁUSULA QUARTA: Da Retenção
O Devedor autoriza que seja efetuada automaticamente a
retenção no Fundo de Participação dos Municípios – FPM,
e o repasse ao Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Avaré – AVAREPREV na Agên-
cia: 0203, Conta: 12979-8  do Banco 001 - Banco do Bra-
sil S/A,  do valor das parcelas estabelecidas  na Cláusula
Segunda, acrescido da atualização pelo Índice de Preço
ao Consumidor Amplo – IPCA, do instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE, acrescido de uma taxa de
juros de 1% (um por cento) ao mês, na data do seu ven-
cimento.

CLÁUSULA QUINTA -  Da Rescisão:
Constitui-se em motivos para rescisão deste acordo, que ocor-
rerá independentemente de qualquer intimação, notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial:
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a) a infração de qualquer das cláusulas deste instrumento;
b) a falta de pagamento de duas parcelas consecutivas ou não,
ou a falta de recolhimento de qualquer das contribuições men-
sais correntes.
c) a falta de recolhimento de quaisquer contribuições correntes
mensais, incidente sobre a remuneração dos servidores efetivos.
A rescisão do presente acordo por descumprimento de quais-
quer das cláusulas, servirá para inscrição do débito em Dívida
Ativa, no todo ou em parte.
A rescisão deste acordo implicará na atualização monetária so-
bre o saldo devedor, sujeitando-se a DEVEDORA à sua cobran-
ça judicial, acrescida dos juros de 1% (um por cento) ao mês, a
contar da data da última parcela paga, até a da inscrição da
dívida e honorários advocatícios.

CLÁUSULA SÉTIMA:  Da Definitividade
A assinatura do presente Termo pelo DEVEDOR importa em con-
fissão  definitiva e irretratável do débito, sem que isso implique
em novação ou transação, configurando ainda, confissão ex-
trajudicial, nos temos dos art. 348, 353 e 354, do Código de
Processo Civil.

CLÁUSULA OITVA: Da Publicidade
O presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de
Débitos Previdenciários entrará em vigor na data de sua publica-
ção, que será feita por extrato em jornal.

CLÁUSULA NONA: Do Foro
Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no
decorrer da execução do presente Termo, as partes de comum
acordo elegem o foro da Comarca do Município Avaré, Estado de
São Paulo.
Para fins de direito, este instrumento é firmado em 3 (três) vias
de igual teor e forma, diante de 2 (duas) testemunhas.
Estância Turística de Avaré, aos 11 de agosto de 2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
Prefeito Municipal

NASHCIR MAZZONI NEGRÃO
Diretor Presidente

Testemunhas:

______________________ ______________________

RG:___________________ RG:___________________
CPF:__________________ CPF:__________________

Lei nº 1.219, de 13 de agosto de 2.009
Institui a Semana de Prevenção à Gravidez Precoce na
Estância Turística de Avaré e da outras providências.

 
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - Fica instituída a Semana de Prevenção à Gravidez
Precoce na Estância Turística de Avaré, que ocorrerá anual-
mente, durante a segunda semana de Março em todas as Unida-
des Básicas de Saúde, na Rede Municipal de Ensino e nas de-
mais repartições públicas municipais.
Parágrafo Único -  O Poder Executivo Municipal poderá esten-
der as atividades da Semana de Prevenção à Gravidez Precoce
para outros períodos se entender necessário e conveniente.
Artigo 2º  - A Semana de Prevenção à Gravidez Precoce, atra-
vés de ações integradas entre as secretarias, terá os seguintes
objetivos:
a) prevenir a gravidez na adolescência;
b) incentivar e propagar o programa de planejamento familiar ou
reprodutivo;
c) prevenir doenças sexualmente transmissíveis (DST);
d) resgatar as adolescentes para a cidadania através do supor-
te de assistentes e agentes de saúde;
e) incentivar o ingresso dessas jovens em programas sociais;
f) informar, sensibilizar e envolver a sociedade em torno da
situação da adolescente mãe;
g) conferir visibilidade social as ações pertinentes à questão,
em desenvolvimento no município, no intersecretarial e interins-
titucional.
Artigo 3º - A Semana da Prevenção da Gravidez Precoce pode-
rá realizar-se através de:
I. campanhas de divulgação de todos os serviços disponíveis
oferecidos pelas Unidades Básicas de Saúde;
II. educação e Orientação Sexual;
III. oferecimento de todos os métodos e técnicas de contracep-
ção, cientificamente aceitos, e que não coloquem em risco a

vida e a saúde das pessoas, garantindo a liberdade de opção.
Artigo 4º - Para consecução dos objetivos dessa Lei, o Poder
Executivo poderá:
I. celebrar convênios com o Ministério da Saúde, da Justiça, da
Educação e da Cultura, com secretarias, delegacias e órgãos
de saúde, educação, segurança publica, família e bem-estar
social do Estado de São Paulo e com outros municípios;
II. estabelecer parcerias com instituições publicas e privadas de
ensino superior e técnico, juntamente com a colaboração dos
conselhos federais e regionais de medicina e psicologia, da
Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, do Poder
Judiciário, de autoridades eclesiásticas, de instituições religio-
sas e demais entidades e órgãos de representação da socieda-
de civil, visando a promover palestras, exposições e debates
públicos sobre o assunto e temas correlatos, abordando riscos,
responsabilidades e conseqüências sociais, civis e criminais;
III. promover e estimular a realização de programas de orienta-
ção e palestras nos estabelecimentos da Rede Municipal de
Ensino, com a participação de psicólogos, médicos, sociólogos,
magistrados, advogados, promotores de justiça, professores,
pedagogos e demais profissionais que atuem de forma direta e
indireta no âmbito da formação, educação, preservação da saú-
de e dos direitos das crianças e dos adolescentes;
IV. obter apoio, buscar promoção e promover a divulgação junto
aos mais diversos meios de comunicação escrita e falada.
 Artigo 5º  - O Poder Executivo Municipal poderá ainda estabe-
lecer convênios e parcerias com a iniciativa privada e com enti-
dades não-governamentais a fim de garantir a implementação
das atividades previstas e pretendidas para efetividade da Se-
mana de Prevenção à Gravidez Precoce em nosso Município.
Artigo 6º  - As despesas decorrentes desta Lei correrão por
dotação orçamentária própria.
Artigo 7º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de agosto de 2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.220, de 13 de agosto de 2.009
(Dispõe sobre alteração do artigo 1º da Lei nº 1.155, de 19 de

março de 2009 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 Artigo 1º da Lei nº 1.155, de 19 de março de 2009
passa a ter a seguinte redação:-
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
aos servidores ativos e pensionistas, um abono fixo de
R$ 800,00 (oitocentos reais), que será pago em oito par-
celas consecutivas no valor de R$ 100,00 (cem reais), a
partir de 01º de maio de 2009.
Parágrafo Primeiro – O abono será estendido aos inati-
vos que se encontrarem nesta condição até a vigência
da Emenda Constitucional nº 41/2003.
Parágrafo Segundo – As despesas referentes aos inati-
vos e pensionistas, incluindo os servidores em gozo dos
benefícios elencados na Lei nº 938, de 23 de maio de 2007,
que recebem seus benefícios pela Avareprev, serão su-
portados pelos órgãos de origem de cada servidor.
Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos ao dia 01 de maio de 2009.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de agosto de 2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.221, de 13 de agosto de 2.009
(Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com a Associação
Atlhética Avareense S/C – A.A.A e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a cele-
brar convênios com a Associação Athlética Avareense S/C -
A.A.A.,  objetivando a cessão da praça esportiva da modalidade
de BOCHAS – localizada nas dependências do clube, para trei-
namento, mando de jogos em participação em torneios e campe-
onatos municipais, regionais e estaduais, com o patrocínio de
ambas as convenientes.
Parágrafo único. O Convênio de que trata o caput deste art.
1º, poderá ser alterado por conveniência das partes, mediante
assinatura de Termo Aditivo.
Artigo 2º - Fica também o Poder Executivo Municipal autorizado
a disponibilizar a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) men-
sais como forma de contraprestação do convênio ora firmado.
Artigo 3º - Fica fazendo parte integrante desta Lei a minuta do
Convênio a ser firmado entre a Prefeitura da Estância Turística
de Avaré e Associação Athlética Avareense S/C – A.A.A., o qual
terá vigência até 31 de dezembro de 2009, podendo ser renova-
do sucessivamente por períodos de 01 (um) ano, mediante ter-
mo aditivo se de interesse de ambas as partes, com a publica-
ção de extratos na imprensa oficial do município de Avaré como
condição de eficácia do ato.
Artigo 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei
serão cobertas com recursos provenientes das dotações orça-
mentária próprias nos órgãos de origem.
Artigo 5º  - Fica revogada a Lei Municipal nº 822, de 23 de
março de 2006.
Artigo 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de agosto de 2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

CONVÊNIO PARA DESENVOLVIMENTO
DE PROJETO ESPORTIVO

De um lado, a ASSOCIAÇÃO ATHLÉTICA AVAREENSE S/C –
A.A.A., inscrita no CNPJ sob o nº 44.588.093/0001-92, estabe-
lecida na Rua Rio Grande do Norte, nº 1826 em Avaré (SP), por
seus representantes legais infra-assinados denominada sim-
plesmente A.A.A., neste ato representada por seu Presidente
Executivo JOSÉ LUIZ MELENCHON DIAS e, de outro, o MUNICÍ-
PIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, pessoa jurídica de
direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.634.168/0001-50,
com sede na Praça Juca Novaes, nº 1.169, neste ato represen-
tado pelo Prefeito Municipal, Sr, ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA,
através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ -
SEME, neste ato representado por seu Secretário DAULLUS
EDUARDO SOARES PAIXÃO, doravante denominada, simples-
mente, SEME, vêm, pela presente, estabelecer o presente con-
vênio para viabilização de projeto esportivo, nos termos e para
os fins seguintes:
1 – É objetivo do presente projeto a cessão da praça esportiva
da modalidade de BOCHAS – localizada nas dependências da
A.A.A. – para treinamento, mando de jogos em participação em
torneios e campeonatos municipais, regionais e estaduais, com
o patrocínio de ambas as convenientes, nos termos seguintes.
2 – A A.A.A. cede suas dependências da modalidade de BO-
CHAS para utilização nos horários e condições que se seguem:
a) Utilização das Canchas 02 horas por dia, no período noturno
e no sábado ou domingo em conjunto com os associados;
b) Sempre deverá estar reservada uma Cancha para os associ-
ados do clube;
c) A S.E.M.E. marcará Jogos com acerto prévio com o Clube;
d) A S.E.M.E. realizará seus treinos 15 (quinze) dias antes das
competições para jogos regionais e abertos
3 – A S.E.M.E. cederá, ainda, um treinador para a aplicação de
treinamentos, nos dias e horários acima indicados, conforme
escala a ser formalizada, devendo o mesmo ter a formação
específica para a modalidade e o devido registro no CREF.
4 – As bochas serão fornecidas pela A.A.A.
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6 – A S.E.M.E. terá uma lista de até 5 (cinco) jogadores que
entrará no clube com listagem prévia e apresentação do R.G.,
lista essa que poderá ser alterada a critério da S.E.M.E.
7 – As convenientes autorizam reciprocamente a ampla e irres-
trita divulgação do projeto desenvolvido, devendo ser citada a
presente parceria, bem como, cederá a A.A.A. espaços publici-
tários nos ginásios, previamente indicados para a realização de
marketing da SEME, segundo seus próprios critérios.
8 – Fica estipulado que a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE AVARÉ efetuara o pagamento de R$ 2.500,00 (dois
mil e quinhentos reais), sendo 5 parcelas mensais de R$ 500,00
(quinhentos reais) como forma de contraprestação do convênio
ora firmado. O não pagamento no prazo estipulado implicará na
proibição da utilização da dependência objeto desta parceria.
9 – A violação de qualquer das normas acima autorizará a parte
inocente a ver-se indenizada judicialmente pelos prejuízos even-
tualmente suportados.
10 – A presente parceria terá vigência até 31 de dezembro de
2.009, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos,
mediante celebração de termo aditivo, com a devida publicação
de extratos na imprensa oficial do município de Avaré como
condição de eficácia do ato, desde que haja o respectivo crédito
orçamentário, vigorando a partir de sua assinatura.
11 – Elegem as partes o Foro e Comarca de Avaré (SP) para
dirimir eventuais questões oriundas do presente Convênio, com
prevalência sobre qualquer outro, ainda que privilegiado.
12 – Firmam as convenientes o presente termo em três vias de
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas para os
mesmos fins e efeitos de direito.
Estância Turística de Avaré, 13 de Agosto de 2.009

JOSÉ LUIZ MELENCHON DIAS
Associação Athlética Avareense

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
Prefeitura da Estância Turística de Avaré

DAULLUS EDUARDO SOARES PAIXÃO
Secretaria Municipal de Esportes de Avaré

Testemunhas:

_________________________________________

_________________________________________

Lei nº 1.222, de 13 de agosto de 2.009
(Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a

Associação dos Funcionários e Servidores Públicos
Municipais de Avaré e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Convê-
nio com a Associação dos Funcionários e Servidores Públicos
Municipais de Avaré, inscrita no CNPJ sob nº 50.824.036/0001-
68, visando o desenvolvimento de ações de incentivo para con-
solidação e funcionamento pleno da entidade representativa dos
servidores municipais.
Artigo 2º - Fica fazendo parte integrante desta Lei, a minuta do
Convênio a ser firmado entre a Prefeitura da Estância Turística
de Avaré e a Associação dos Funcionários e Servidores Públi-
cos Municipais de Avaré que terá vigência até 31 de dezembro
de 2009, contados da data de sua assinatura, podendo ser
renovado sucessivamente por períodos de 01 (um) ano,
mediante termo aditivo se de interesse de ambas as partes, com
a publicação de extratos na imprensa oficial do município de
Avaré, como condição de eficácia do ato.
Artigo 3º - Fica também o Poder Executivo autorizado a des-
contar da folha de pagamento dos funcionários municipais valo-
res até o limite de 30% da remuneração de cada servidor, o qual
deverá ser repassado a Associação até o dia 20 de cada mês.
Parágrafo único – Os valores de que trata o caput deste artigo
será informado pela Associação, até o dia 25 de cada mês,
através de relatório pormenorizado de todas as despesas rea-
lizadas pelos servidores.
Artigo 4º - As despesas decorrentes da aplicação da presente
lei correrão por conta de dotações do orçamento vigente, suple-
mentadas se necessário.
Artigo 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de agosto de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

AVARÉ E A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
E SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

DE AVARÉ

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍS-
TICA DE AVARÉ, inscrita no CNPJ/MF n.º 45.634.168/0001-50,
com sede na Praça Juca Novaes, 1169, neste ato representada
pelo Prefeito Municipal em exercício, Senhor ROGÉLIO BAR-
CHETI URRÊA, brasileiro, casado, portador do RG n.º 13.857.530
e do CPF/MF n.º 059.504.238-44, doravante denominado sim-
plesmente PREFEITURA; e ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRI-
OS E SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE AVARÉ, inscri-
ta no CNPJ sob nº 50.824.0360001-68, com sede na Rua
................................................, neste ato representada pelo Pre-
sidente Sr(a) ............................................................, portador(a)
da Cédula de Identidade n.º ................................, doravante de-
nominado simplesmente ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE AVARÉ, convencio-
nam o seguinte:

CAPÍTULO I
DO OBJETO

CLÁUSULA 1ª - O presente Convênio tem por objeto o desen-
volvimento de ações de incentivo para consolidação e funciona-
mento pleno da entidade representativa dos servidores munici-
pais, autorizado pela Lei n.º 1.222, de 13 de agosto de 2.009,
para facilitar a aquisição de bens e serviços, através de estabe-
lecimentos afiliados com a Associação dos Funcionários e Ser-
vidores Públicos Municipais de Avaré, com desconto em folha
de pagamento dos respectivos vencimentos/salários.

CAPÍTULO II
 DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

CLÁUSULA 2ª - A PREFEITURA repassará a Associação, men-
salmente, até o dia 20 (vinte) de cada mês os valores desconta-
dos na folha de pagamento dos funcionários municipais respei-
tando a ordem de despesas informada pela Associação.
 CLÁUSULA 3ª – O limite da somatória dos descontos objeto
das autorizações não poderá ultrapassar a 30% (trinta por cen-
to) da remuneração do servidor, nos termos da Lei nº 740, de 29
de junho de 2005.

CAPÍTULO III – DAS OBRIGAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO
CLÁUSULA 4ª – Celebrado o convênio a Associação encaminhará
à PREFEITURA, através do Departamento de Pessoal relatório dos
servidores associados, devendo ser atualizado mensalmente.
CLÁUSULA 5ª – A Associação deverá encaminhar a Prefeitura
até o dia 25 de cada mês, relatório pormenorizado de todas as
despesas realizadas pelos servidores integrantes do quadro as-
sociativo respeitando o limite máximo exigido na cláusula terceira.

CAPÍTULO IV – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO
CLÁUSULA 6ª – O presente convênio terá vigência até 31 de
dezembro de 2009, contados da data de sua assinatura, poden-
do ser renovado sucessivamente por período de 01 (um) ano,
mediante termo aditivo se de interesse de ambas as partes,
devendo o extrato ser publicado na imprensa oficial do município
de Avaré como condição de eficácia do ato.

CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
CLÁUSULA 7ª – Os documentos originais comprobatórios das
receitas e despesas realizadas na execução deste Convênio
serão obrigatoriamente arquivados por ambas as partes, fican-
do à disposição da Secretaria Municipal da Administração e do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
CLÁUSULA 8ª– Cada parte comunicará por escrito à outra a
existência de qualquer reclamação, notificação, medida judicial
ou extrajudicial contra si e relacionado a este convênio.
CLÁUSULA 9ª- O detalhamento operacional das atividades atri-
buídas a cada parte e os pontos omissos serão definidos em
conjunto pelas partes por meio de correspondência ou de adita-
mento a este instrumento.
CLÁUSULA 10 – As correspondências operacionais entre as
partes serão consideradas entregues quando protocoladas em
seus respectivos endereços.
CLÁUSULA 11 – A tolerância das partes não significa renúncia,
perdão, novação ou alteração do que foi convencionado.
Fica eleito o foro da Comarca da Estância Turística de Avaré
para dirimir qualquer dúvida inerente ao presente.
E, por estarem justas e acordadas, firmam o presente Termo em
03 (três) vias de igual teor, para um só efeito.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em ___ de _______
de 2.009.

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO MUNICIPAL

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO.........

Testemunhas:-
_________________ __________________
Nome: Nome:
RG: RG:

Lei nº 1.223, de 13 de agosto de 2009.
(Estabelece a Política Municipal de Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação, institui o Fundo Muni-

cipal de Meio Ambiente e dá outras providências).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1° - A Política Municipal de Meio Ambiente, em consonân-
cia com o disposto na Constituição Federal (art.225), na Consti-
tuição Estadual (arts.191/204) e na Lei Orgânica do Município
(art.182) tem por objetivo a garantia da qualidade de vida dos
habitantes do Município de Avaré, mediante a preservação, me-
lhoria, recuperação e proteção dos recursos naturais e do meio
ambiente em qualquer de suas formas.
Artigo 2° - Para os fins previstos nesta lei, entende-se por:
I - Meio Ambiente: o conjunto de condições, leis, influências e
interações de ordem física, química e biológica, que permite,
abriga e rege a vida em todas as suas formas;
II - Degradação ambiental: a alteração adversa das característi-
cas do meio ambiente;
III - Poluição: a degradação da qualidade ambiental, resultante
das atividades que direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais, econômicas
e da família;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões
ambientais estabelecidos;
IV - Poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou
privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade cau-
sadora de degradação ambiental;
V - Recursos Naturais: o ar atmosférico, as águas interiores, su-
perficiais e subterrâneas, o solo, o subsolo, os elementos da bios-
fera e demais componentes dos ecossistemas, com todas as suas
inter-relações necessárias à manutenção do equilíbrio ecológico;
VI - Impacto ambiental: qualquer alteração significativa do meio
ambiente, em um ou mais de seus componentes, provocada por
ação humana;
VII - Estudo de Impacto Ambiental: conjunto de atividades técni-
cas e científicas destinadas à identificação, previsão e valora-
ção das alterações do meio ambiente e a análise de alternativas.
VIII - Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança: conjunto de análise
destinado a previsão de interferências que modifiquem o entorno
das moradias, comércio, indústria e outras que possam surgir.
Dos objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente

Artigo 3° - A Política Municipal de Meio Ambiente, respeitadas as
competências da União e do Estado, tem por objetivo:
I - manter a fiscalização permanente dos recursos naturais,
visando a garantia da qualidade de vida e do equilíbrio ecológico;
II - formular novas técnicas, estabelecendo padrões de prote-
ção, conservação e melhoria do meio ambiente;
III - planejar o uso dos recursos naturais, compatibilizando o desen-
volvimento econômico-social com a proteção dos ecossistemas;
IV - controlar as atividades potenciais ou efetivamente poluidoras;
V - promover a pesquisa e a conscientização da população
sobre o meio ambiente em que vive;
VI - impor ao degradador do meio ambiente a obrigação de recu-
perar ou indenizar os danos causados.

Das Infrações Ambientais
Artigo 4° - Constituem infrações ambientais:
I. emitir ou lançar no meio ambiente, sob qualquer forma, matéria,
energia, substância, mistura de substância em qualquer estado
físico, prejudiciais ao ar atmosférico, ao solo, ao subsolo, às
águas, à fauna e à flora, que possam torná-lo impróprio à saúde,
à segurança e ao bem-estar público, bem como ao funciona-
mento normal das atividades da coletividade;
II. causar poluição de qualquer natureza, que provoque a degra-
dação do meio ambiente, trazendo como conseqüência:
a) ameaça ou dano à saúde e ao bem-estar do indivíduo e da
coletividade;
b) mortandade de mamíferos, aves, répteis, anfíbios ou peixes;
c) destruição de plantas cultivadas ou silvestres;
III. executar quaisquer das atividades consideradas como irre-
gulares, perante a legislação pertinente, sem a autorização pré-
via da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
IV. construir, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do
território do Município de Avaré, estabelecimentos, obras, ativi-
dades ou serviços degradadores do meio ambiente, sem licença
do órgão municipal competente ou em desacordo com a mesma;
V. obstar ou dificultar a ação das autoridades ambientais competen-
tes no exercício de suas funções, negando informações ou vista a
projetos, instalações, dependências ou produtos sob inspeção;



VI. descumprir atos emanados da autoridade ambiental que vi-
sem à aplicação da legislação vigente.
Artigo 5° - Considera-se infração ambiental, além das previstas
no artigo anterior, toda ação ou omissão que importem inobser-
vância dos preceitos desta  lei, seu regulamento, decretos, nor-
mas técnicas e resoluções do Conselho Municipal de Defesa do
Meio Ambiente - Comdema - e outras que se destinam à promo-
ção, proteção e recuperação da qualidade do meio ambiente.
Artigo 6° - Os infratores dos dispositivos da presente lei, seu
regulamento e demais normas atinentes à matéria, à vista do não
cumprimento das medidas necessárias à preservação ou cor-
reção dos inconvenientes e danos causados pela degradação
ambiental, ficam sujeitos às seguintes penalidades, indepen-
dentemente de outras sanções impostas pela União e pelo Esta-
do, no âmbito de suas competências:
I. Advertência por escrito, através da qual o infrator será notifi-
cado para fazer cessar a irregularidade, sob pena de imposição
de outras sanções previstas nesta lei;
II. Multa em valor a ser definido por decreto, aplicando-se, no
que couber, o disposto no Código Tributário Municipal;
III. suspensão das atividades até correção das irregularidades,
salvo nos casos reservados à competência da União e do Estado;
IV. cassação do alvará de licença concedida, a ser efetuada
pelo órgão competente do Município, em atenção ao parecer
técnico emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
V. perda ou restrição de incentivos fiscais e benefícios conce-
didos pelo Município.
§ 1° - As penalidades previstas neste artigo serão objeto de
especificação em regulamento, de forma a compatibilizar a pe-
nalidade com a infração, levando-se em conta sua natureza,
gravidade e conseqüências para a coletividade, assim como o
porte da entidade infratora
§2° - Nos casos de reincidência específica, as multas serão
aplicadas em dobro
§3° - O município manterá em local visível, de fácil acesso ao
público, e de localização previamente definida, relação atualiza-
da de todas as atividades degradadoras do ambiente que este-
jam sofrendo penalidades.
Artigo 7° - As multas poderão ter sua exigibilidade suspensa
em até 90%, quando o infrator, por termo de compromisso homo-
logado pelo Comdema, obrigar-se à adoção de medidas especí-
ficas para cessar a degradação ambiental, em prazo improrro-
gável, fixado pelo Conselho, com base em parecer técnico.
Artigo 8° - Caberá à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em
grau de recurso, como primeira instância e ouvido o Comdema,
decidir, sem efeito suspensivo, as questões relativas à aplica-
ção e execução da presente lei.
Parágrafo Único - Os recursos serão dirigidos à Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente e interpostos no prazo de quinze dias, conta-
dos da data de recebimento pelo infrator, da decisão recorrida.
Artigo 9° - Das decisões da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
caberá recurso para o Prefeito Municipal, sem efeito suspensivo.
§1° - Os recursos serão dirigidos ao Prefeito Municipal e inter-
postos no prazo de quinze dias, contados da data do recebi-
mento, pelo infrator, da notificação da decisão recorrida
§2°- É irrecorrível, em nível administrativo, a decisão proferida
pelo Prefeito Municipal, relativa à aplicação de penalidades e
outras sanções inerentes à presente lei
Artigo 10 - No caso de cancelamento de multa, sua restituição
será automática, sempre pelo mesmo valor recebido, corrigida
monetariamente na data da decisão.
Parágrafo Único - A restituição da multa recolhida será efetua-
da no prazo de trinta dias.

Do Fundo Municipal de Meio Ambiente
Artigo 11 - Fica instituído o Fundo Municipal de Meio Ambiente,
com o objetivo de desenvolver os projetos que visem ao uso
racional e sustentável dos recursos naturais, incluindo a manu-
tenção, melhoria, recuperação ou proteção do meio ambiente, no
sentido de elevar a qualidade de vida dos habitantes do Município.
Artigo 12 - São fontes de recursos do Fundo Municipal de Meio
Ambiente:
I. dotação orçamentária do Município;
II. o produto integral das multas por infrações às normas ambientais;
III. transferência da União, do Estado, e de suas respectivas
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista
e fundações;
IV. receitas resultantes de doações, legados, contribuições em
dinheiro, valores, bens móveis e imóveis que venha a receber
de pessoas físicas ou jurídicas, de organismos públicos ou pri-
vados, nacionais ou internacionais
V. outras receitas eventuais que, por sua natureza, possam ser
destinadas ao Fundo Municipal de Meio Ambiente
Artigo 13 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convê-
nios com os Poderes Federal e Estadual, suas autarquias e sociedades
de economia mista, visando obter recursos para o meio ambiente.

Disposições Finais
Artigo 14 - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas
de precaução, a fim de evitar episódios críticos de poluição
ambiental, ou de emergência, se necessário, para impedir a con-
tinuidade de poluição ambiental, em caso de grave e iminente
risco para vidas humanas ou recursos naturais.
Artigo 15 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação
e será regulamentada, no que couber, pelo Poder Executivo no
prazo de 180 dias após sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de agosto de 2.009.

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 n.º 2.151, de 10 de agosto de 2009
(Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal, de

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

de 19 de janeiro de 1.993.)

ROGELIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO, criado pela Lei Complementar nº 50, de 07 de janei-
ro de 2005, combinadas com a Emenda à Lei Orgânica n.º 1, de
19 de janeiro de 1.993, fica NOMEADO, nos termos da legisla-
ção acima, o Excelentíssimo Senhor JOSÉ ALCIDES MULLER,
a partir desta data.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 10 de agosto de 2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 2.152, de 10 de agosto de 2009
(Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal, de

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

19 de janeiro de 1.993.)

ROGELIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TU-
RISMO, criado pela Lei Complementar nº 50, de 07 de janeiro
de 2005, combinadas com a Emenda à Lei Orgânica n.º 1, de 19
de janeiro de 1.993, fica NOMEADO, interinamente, nos termos
da legislação acima, a Excelentíssima Senhora MARCIA AN-
DRADE SALES FALANGHE, a partir desta data.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 10 de agosto de 2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 2.154, de 12 de Agosto de 2009
(Dispõe sobre a  adequação e homologação do Regimento

Interno do Conselho de Alimentação Escolar, e dá providências).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando as atribuições que lhe são conferidas por Lei:
D E C R E T A:-

CAPITULO    I
DA DENOMINAÇÃO E AFINS

Artigo  1º-  O Conselho Municipal de Alimentação Escolar, órgão
vinculado á Secretaria Municipal de Educação da Estância Tu-
rística de Avaré, com suas atribuições e composição definidas
na Lei Federal 8.913 de 12 de julho de 1994 e MP 2.178-36 de 24
de agosto de 2001, e Lei Federal nº 11.947 de 16 de junho de
2009, criado e regulamentado pela Lei nº 620 de 03 de julho de
2000, e Lei 1.208 de 01 de julho de 2009, reger-se-á pelas
disposições contidas neste regimento.

CAPITULO    II
DAS ATRIBUIÇÕES

Artigo  2º- Cabe ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar,
as seguintes atribuições:-
I- Zelar pelo cumprimento da Legislação Federal que dispõe so-
bre  á  municipalização da merenda escolar;
II-   Elaborar o Regimento  e mantê-lo atualizado ;
III - Acompanhar, monitorar a aquisição de produtos adquiridos
para o PNAE, DSE e outros, zelando pela qualidade e armazena-
mento de alimentos e produtos destinados ao preparo e distri-
buição da merenda escolar;
IV -Comunicar á Entidade Executora a ocorrência de irregulari-
dade em relação aos gêneros alimentícios, tais como: vencimen-
to de prazo, desvios, deterioração, furtos e outros, para que
sejam tomadas providências.
Fiscalizar e acompanhar á aplicação dos recursos transferidos
a conta do Pnae, destinados á Merenda Escolar, acompanhando
á execução físico financeira, para uma melhor aplicabilidade;
V -Participar e controlar a elaboração do cardápios de alimenta-
ção escolar, garantindo os hábitos alimentares da localidade, e a
preferência pelo  70% (setenta por cento) alimentos in natura,
priorizando produtos da região visando a redução de custos.
VI -Comunicar ao FNDE e ao Ministério Público, qualquer irregu-
laridade identificada na execução do PNAE, e fornecer informa-
ções e  relatórios sempre que solicitado;
VII - Receber, analisar as Prestações de contas do PNAE, envi-
ada pela unidade executora remetendo ao FNDE, com um pare-
cer, o qual será elaborado observando o roteiro;
Artigo  3º- O Conselho Municipal de Alimentação Escolar será
administrado por 1(um) Presidente, 1 (um) vice-presidente e 1( um)
secretário, eleito entre os membros titulares, por no mínino 2/3 (dois
terços) dos conselheiros  titulares, sendo  que o presidente não
poderá recair entre  os representantes do executivo e legislativo.
Parágrafo Primeiro O mandato do Conselho Municipal de Alimen-
tação Escolar será de 04 (quatro) anos , podendo ser recondu-
zidos uma única vez, sendo que cada membro titular terá um
suplente na mesma categoria.
Parágrafo Segundo O mandato do Conselho Municipal de Ali-
mentação Escolar é considerado serviço público relevante não
será remunerado
Artigo  4º Após a nomeação do Conselho Municipal de Alimenta-
ção as substituições  dar-se-ão  somente nos seguintes casos:-
I – Mediante renuncia expressa do conselheiro:
II-  Por deliberação do segmento representado;
III- Pelo descumprimento das disposições, previstas no  neste
regimento.
Artigo  5º   Ao Presidente do Conselho Municipal de Alimentação
Escolar compete:-
I - Convocar, presidir as reuniões do Conselho, podendo ser con-
vocada reuniões extraordinárias  assim que houver necessidade.
II - Tomar as providências necessárias para substituição de
conselheiros, nas suas ausência , ou impedimento ou em virtude
de dispensas.
III - Representar o Conselho Municipal de Alimentação Escolar
junto ás autoridades ou órgãos.
IV - Orientar o membro do Conselho Municipal de Alimentação Esco-
lar, que poderá solicitar reuniões quando acharem necessário;
Artigo  6º   Ao Secretário do Conselho Municipal de Alimentação
Escolar compete
I - Lavrar atas do  reuniões;
II - Cuidar do Expediente do Conselho;
III - Avisar o Presidente com no mínimo 1 (um) mês de antecedên-
cia por escrito, quando houver renuncia ou substituição de al-
gum membro do Conselho Alimentação Escolar
Artigo  7º  O Conselho Alimentação Escolar  para desenvolvimento
de suas atividades reunir-se á ordinariamente pelo menos 1 ( uma )
vez por mês e extra ordinariamente tantas vezes quando for neces-
sária e, uma vez por ano para apreciação da Prestação de Contas;

Retire gratuitamente o Semanário Oficial
da Estância Turística de Avaré no Paço
Municipal, Centro Administrativo e nas

Bancas de Jornais

DECRETOS
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Artigo  8º  Na vacância do cargo de conselheiro, a nomeação
se dará para completar o mandato do substituído.
Artigo  9º O Conselho Alimentação Escolar para Desenvolvi-
mento de suas atividades, fará uso das instalações e verbas da
Secretaria Municipal de Educação.
Artigo  10 - As omissões e dúvidas de interpretação e execu-
ção desse regimento serão  resolvidas pelo plenário do CAE,
homologadas pelo prefeito da Estância Turística de Avaré .
Artigo  11- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 2.156, de 13 de agosto de 2.009
(Regulamenta o Regimento Interno do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Avaré.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica, pelo presente Decreto, regulamentado o Regi-
mento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente do Município de Avaré.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de agosto de 2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na  Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E

ADOLESCENTE DE AVARÉ
Capitulo I

Art. 1°. - O presente Regimento Interno disciplina o funciona-
mento do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do
município de Avaré.
Art. 2°. - O Conselho funcionará em prédio e instalações forne-
cidas pelo Poder Público municipal.
Art. 3°. - O Conselho realizará sessões plenárias mensais, con-
forme calendário a ser ajustado pelo próprio Conselho, por con-
vocação da presidência ou por requerimento firmado pela maio-
ria absoluta de seus membros.

Capitulo II
DA NATUREZA E COMPOSIÇÃO

Art. 4°. - O Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente é
por sua natureza órgão normativo, consultivo, deliberativo e
controlador da política de promoção, atendimento e de defesa
dos direitos da criança e do adolescente.
§ 1°. - Como órgão normativo deverá expedir resoluções defi-
nindo e disciplinando a política de promoção, atendimento e de-
fesa dos direitos da criança e do adolescente.
§ 2°. - Como órgão consultivo emitirá parecer, por meio de comis-
sões especiais, sobre todas as consultas que lhe forem dirigi-
das, após a aprovação do Plenário.
§ 3°. - Como órgão deliberativo reunir-se-á em sessões plenári-
as, decidindo, após discussão e por maioria simples de votos,
todas as matérias de sua competência.
§ 4°. - Como órgão controlador visitará e fiscalizará as entida-
des, governamentais e não-governamentais, delegacias e uni-
dades de aplicação de medidas socioeducativas, receberá co-
municações oficiais, representações ou reclamações de qual-
quer cidadão sobre a violação ou ameaça de violação dos direi-
tos das crianças e dos adolescentes, deliberando em plenário e
dando solução adequada.
Art. 5°. - O Conselho é composto por 14(quatorze) membros
titulares e 14 (quatorze) membros suplentes, tendo sua forma-
ção oriunda das seguintes áreas:
Representantes do Poder Público:
- 1(um) representante da Secretaria Municipal de Educação
- 1(um) representante da Secretaria Municipal de Saúde
- 1(um) representante da Secretaria Municipal de Turismo
- 1(um) representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
- 1(um) representante da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social

- 1(um) representante da Secretaria Municipal de Cultura
- 1(um) representante da Secretaria Municipal de Esporte
Representantes da Sociedade Civil
- 1(um) representante das Entidades Assistenciais Atendimento
à criança e adolescente com deficiência
- 1(um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil
- 1(um) representante da Associação Comercial, Industrial e
Agropecuária de Avaré
- 1(um) representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Avaré
- 1(um) representante da Área Hospitalar
- 1(um) representante das Entidades Assistenciais de Atendi-
mento à criança e adolescente
- 1(um) representante das Associações de Amigos de Bairro
Parágrafo único: Os suplentes assumirão automaticamente
nas ausências e impedimentos dos conselheiros titulares, sen-
do recomendada sua presença em todas as reuniões plenárias
nas quais poderão participar dos assuntos e matérias discuti-
das, porém só votarão quando substituindo os titulares.
Art. 6°. – O Conselheiro perderá o mandato:
I. Em caso de ausência injustificada a 3(três) reuniões consecu-
tivas ou 5(cinco) alternadas, ocorridas em um ano de exercício;
II. Ao deixar de atuar no segmento de representação pelo qual
foi eleito;
Parágrafo Único – Os conselheiros poderão apresentar justifi-
cativa das faltas, desde que estas sejam formuladas por escrito
e submetidas ao juízo discricionário do CMDCA.
Art. 7° - A perda do mandato previstas no Art. 6° deste Regimen-
to será declarada em reunião do CMDCA e deverá ser precedida
da notificação ao interessado, bem como da área de represen-
tação, assegurando-lhe o pleno direito de defesa.
Parágrafo Único – Caberá recurso no prazo de 5(cinco) dias
após o recebimento da notificação.
Art. 8° - No caso de vacância, no decorrer do período de manda-
to, assumirá automaticamente o respectivo suplente, o qual com-
pletará o restante do mandato do Conselheiro substituído.
§ 1° - Não havendo suplentes a serem convocados, proceder-
se-á imediata comunicação às respectivas áreas, para que,
dentro do prazo de 15(quinze) dias indiquem novos titulares e
suplentes para o preenchimento das vagas verificadas.
§2° - Efetivadas as indicações, considerar-se-ão empossados
os novos membros do CMDCA, após a publicação do competen-
te Ato do Executivo.

Capítulo III
DA COMPETÊNCIA

Art. 9°. – Compete ao Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, dentre outras atribuições:
I. Formular a política municipal dos direitos da criança e
do adolescente, definindo prioridades e controlando as
ações de execução;
II. Deliberar na formulação das políticas sociais e bási-
cas de interesse da criança e do adolescente;
III. Deliberar sobre a conveniência e oportunidade de
implementação de programas e serviços a que se refe-
re o inciso II do Art. 2º da Lei Municipal n° 310 de 17 de
setembro de 1.991, bem como sobre a criação de enti-
dades governamentais ou realização de consórcio in-
termunicipal regionalizado de atendimento;
IV. Solicitar a indicação para o preenchimento de cargo
de conselheiro, nos casos de vacância e término de
mandato;
V. Nomear e dar posse aos membros do Conselho;
VI. Gerir o fundo municipal dos direitos da criança e ado-
lescente, alocando os recursos para os programas das
entidades governamentais repassando verbas para as
entidades não-governamentais, de acordo com as prio-
ridades definidas no planejamento;
VII. Propor modificações nas estruturas das Coordenado-
rias e órgãos de administração ligados à promoção, prote-
ção e defesa dos direitos da criança e do adolescente;
VIII. Participar com os poderes Executivo e Legislativo
Municipal da definição de percentual da dotação orçamen-
tária a ser destinado à execução das políticas públicas
voltadas a criança e ao adolescente; bem como ao funci-
onamento do Conselho tutelar, indicando as modificações
necessárias à consecução da política formulada;
IX. Deliberar sobre a destinação de recursos e espaços
públicos para programações culturais, esportivas e de
lazer voltadas para a infância e a juventude;
X. Proceder à inscrição de programas de proteção e só-
cio-educativos de entidades governamentais e não-go-
vernamentais, na forma dos Artigos 90 e 91 da Lei Fede-
ral n°. 8.069/90;
XI. Fixar critérios de utilização, através de planos de apli-
cação das doações subsidiadas e demais receitas, apli-

cando necessariamente percentual para o incentivo ao
acolhimento, sob a forma da guarda de criança ou adoles-
cente, órgão ou abandonado de difícil colocação familiar;
XII. Fixar a remuneração dos membros do Conselho Tute-
lar, observados os critérios estabelecidos na sua criação;
XIII. Elaborar seu regimento interno.

Capitulo IV
DOS ÓRGÃOS DO CONSELHO MUNICIPAL

Art. 10°. - São órgãos do Conselho: a) o Plenário; b) a Diretoria;
c) as Comissões Especiais.

Seção I
DO PLENÁRIO E SESSÕES

Art. 11°. - O Plenário compõe-se dos conselheiros em exercício
pleno de seus mandatos e é órgão soberano das deliberações
do Conselho.
Art. 12°. - O Plenário só poderá funcionar com a presença da
maioria simples dos conselheiros, e as deliberações serão to-
madas por maioria simples de votos dos conselheiros presentes
à sessão, respeitadas as disposições definidas em lei.
Art. 13°. - As sessões plenárias serão: ordinárias, extraordiná-
rias ou solenes.
Parágrafo único: As sessões terão inicio sempre com a leitura da
ata da sessão anterior, que, uma vez aprovada, será assinada
por todos os presentes. Em seguida, se fará a nomeação e distri-
buição às comissões e só então terão início às deliberações.
Art. 14°. - De cada sessão plenária do Conselho será lavrada
uma ata pelo secretário, assinada pelo presidente e demais con-
selheiros presentes, contendo em resumo os assuntos tratados
e as deliberações que forem tomadas.
Art. 15°. - As deliberações do Conselho serão proclamadas pelo
presidente, com base nos votos da maioria, e terão a forma de
resolução, de natureza decisória ou opinativa, se for o caso.

Seção II
DA DIRETORIA

Art. 16°. - A Diretoria cuida do processo de administração do
Conselho, é reguladora dos seus trabalhos e fiscal de sua roti-
na, tudo em conformidade com o presente regimento. A Diretoria
será eleita pelo Plenário do Conselho.
§ 1°. - A Presidência será exercida pelo presidente do Conselho
dos Direitos da Criança e do Adolescente do Avaré e, em sua
ausência ou impedimento, pelo vice-presidente.
§ 2°. - Ocorrendo a ausência do vice-presidente, a Presidência
será exercida pelo secretário-geral.
§ 3°. - Nos casos de vacância do cargo de presidente, o vice-
presidente completará o mandato.
§ 4°. - O mandato da Diretoria coincidirá com o mandato dos
conselheiros.
Art.17°. - São atribuições do presidente:
I - presidir as sessões plenárias, tomando parte nas discussões
e votações, com direito a voto;
II - decidir soberanamente as questões de ordem, reclamações
e solicitações em plenário;
III - convocar sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes;
IV - proferir voto de desempate nas sessões plenárias;
V - distribuir as matérias às comissões especiais;
VI - nomear membros das comissões especiais e eventuais
relatores substitutos;
VII - assinar a correspondência oficial do Conselho;
VIII - representar o Conselho nas solenidades e zelar pelo seu
prestígio;
IX - providenciar junto ao Poder Público municipal a designação
de funcionários, alocação de bens e liberação de recursos ne-
cessários ao funcionamento dos Conselhos Tutelares;
X - enviar ao Ministério Público competente, após aprovação do
Plenário, as listas com os nomes das pessoas e respectivos
números das cédulas de identidade, com direito a voto, e as
chapas inscritas para homologação bem como instituir o pro-
cesso da eleição dos Conselhos Tutelares.
Art. 18°. - Compete ao vice-presidente:
I - substituir o presidente nas suas ausências ou impedimentos;
II - participar das discussões e votações nas sessões plenárias;
III - participar das comissões especiais quando indicado pelo
presidente.

Seção IV
DAS COMISSÕES ESPECIAIS

Art. 19°. - As Comissões Especiais são órgãos delegados e
auxiliares do Plenário, a quem compete verificar, vistoriar, fisca-
lizar, opinar e emitir parecer sobre as matérias que lhes forem
distribuídas.
Parágrafo único: Serão criadas tantas Comissões Especiais
quantas forem necessárias.
Art. 20°. - As Comissões Especiais serão compostas de um
presidente, um relator, e por especialistas na sua área de atua-
ção, que emitirão parecer sobre todas as matérias que lhes
forem distribuídas.



AVARÉ, 15 DE AGOSTO  DE 2009SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 42310
§ 1°. Os componentes das Comissões serão nomeados pelo
presidente do Conselho.
§ 2°. Os pareceres das Comissões serão apreciados, discuti-
dos e votados em sessão plenária.
§ 3°. No caso de rejeição do parecer, será nomeado um novo
relator, que emitirá o parecer retratando a opinião do dominante
do Plenário.
§ 4°. Os pareceres aprovados pelo Conselho poderão ser trans-
formados em resoluções.

Capitulo V
DA SECRETARIA

Art. 21°. - A Secretaria do Conselho será exercida pelo secretário-
geral, com assessoria técnica e apoio administrativo da Secretaria
Municipal/Departamento ao qual estiver vinculado o Conselho.
Parágrafo único: Nas ausências ou impedimentos do secretário-
geral, o presidente indicará um substituto para o exercício de
suas funções.
Art. 22°. - A Secretaria manterá:
I - registro de correspondência recebida e remetida com os
nomes dos remetentes e destinatários e respectivas datas;
II - livro de ata das sessões plenárias;
III - livro de Registro da Posse dos Membros dos Conselhos
Tutelares;
IV - cadastros das entidades governamentais e não governa-
mentais que prestam assistência e atendimento à criança e ao
adolescente, contendo a denominação, Localização, regime de
atendimento, número de crianças e/ou adolescentes atendidos,
diretoria, a relação dos nomes das pessoas, com número de
suas cédulas de identidade, que constituem seu grupo de apoio,
com direito a voto nas eleições dos Conselhos Tutelares, bem
como respectivas alterações;
V - cadastro dos membros dos Conselhos Tutelares, com anota-
ção quanto à posse, exercício, férias, licenças, afastamento, va-
cância e demais circunstâncias pertinentes à vida funcional, com
arquivo em pasta individual e cópia dos documentos apresentados.
Art. 23°. - Ao secretário-geral compete:
I - secretariar as sessões do Conselho;
II - manter, sob sua supervisão, livros, fichas, documentos, pa-
péis do Conselho;
III - prestar as informações que forem requisitadas e expedir
certidões;
IV - propor ao presidente a requisição de funcionários dos ór-
gãos governamentais que compõem o Conselho, para a execu-
ção dos serviços da Secretaria;
V - orientar, coordenar e fiscalizar os serviços da Secretaria;
VI - remeter à aprovação do Plenário os pedidos de registros das
entidades governamentais e não-governamentais que prestam
ou pretendem prestar atendimento à criança e ao adolescente;
VII - orientar a atualização cadastral das entidades governa-
mentais e não-governamentais que prestem assistência e aten-
dimento à criança e ao adolescente.

Capitulo VI
DAS ALTERAÇÕES

Art. 24°. - O presente Regimento poderá ser alterado somente
com a aprovação de , no mínimo, dois terços (2/3) do total de
seus membros.
Art. 25°. - Este Regimento entrará em vigor a partir da data de
sua aprovação.
Estância Turística de Avaré, 10 de Agosto de 2.009.

Elaine Cristina Gomes Martins
Presidente do CMDCA

Decreto nº 2.157, de 13 de agosto de 2009
(Reorganiza o Conselho Municipal da Condição Feminina.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica reorganizado na forma abaixo, nos termos da
Lei Federal nº 11.340/06 e da Lei Municipal nº 58, de 29 de abril
de 1997, o Conselho Municipal da Condição Feminina:
REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
REPRESENTANTES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
Titulares:
Nilza Osório Rodrigues
Cleide Maria Nogueira
Lívia Maria Pisati Sabbato Ferreira
Tacyana Maria Rocha Pastor
Suplentes:
Isilda Maria Rodrigues
Therezinha Alves de Moraes
Sandra Regina Reis
Eliana da Silva Almeida
REPRESENTANTES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Titular: Eliana França Marques Bannwart
Suplente: Ivani Contini
REPRESENTANTES DE ENTIDADES SOCIAIS DO MUNICÍPIO
Titular:-       Maria Del Carmen Guardiola Esteban
Suplente:-    Janaina Monteiro Ferrante
MULHERES REPRESENTATIVAS DA SOCIEDADE CIVIL
Titulares: Regina Célia Camargo

Deise Cristina Domingues Carvalho
Denise Batista Almeida Camargo
Maria do Carmo Cola

             Rotildes Coutinho
             Maria Aparecida Pires Bento
             Michele Giovanna Pedro Santos

Suplentes: Cláudia Vieira Claro
      Eliana M. Teodoro Godoy
      Leda Maria Benan de Oliveira

                   Leila de Almeida Gonçalves
                  Tereza Moisés Machado
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 13 de agosto de 2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 2.158, de 13 de agosto de 2009
(Reorganiza o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica reorganizado, na forma abaixo, em conformida-
de com a Lei Federal nº 8.069/90 e as Leis Municipais nº 310/91
e 240/98, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente:-
Representantes da Secretaria Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social:
Titular:-   Elaine Cristina Gomes Martins
Suplente: Andréa da Silva
Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:
Titular:-     Hercília de Paula Pepe
Suplente:- Adriana Gomes Glaeser
Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
Titular:-     Nair Pitarelli
Suplente:-  Celia Regina Oliveira dos Reis
Representantes da Secretaria Municipal de Cultura:
Titular:-     Mik Rodrigues Pimentel
Suplente:- Janaína Silva de Oliveira
Representantes da Secretaria Municipal de Turismo:
Titular:- Tadeu Florentino de Almeida
Suplente:-Therezinha Alves de Moraes
Representantes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente:
Titular:-    Mara Aparecida Gabriel da Costa
Suplente:-  Nilza Osório Rodrigues
Representantes da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer:
Titular:-     Clodoaldo da Silva

Suplente:-  Eliandro Braga
Representantes da Sociedade Civil
Representantes de Entidades Assistencial de Atendimento à
Criança e ao Adolescente com Deficiência:
Titular:-   Elvira Brígida Bona
Suplente:- Adriana Moreira Gomes
Representantes da Subseção da O.A.B. de Avaré - Ordem dos
Advogados do Brasil :
Titular:-    Silvia Regina de Lima
Suplente:- Fernanda Jacob da Rocha
Representantes da Associação Comercial, Industrial e Agrope-
cuária de Avaré:
Titular:-      Isabela Piedade Correa
Suplente:-   Tatyane Medeiros Martins
Representantes de Sociedade Amigos de Bairro:
Titular:-   Rotildes Coutinho
Suplente:- Maria Aparecida Pires Bento
Representantes da Área Hospitalar:
Titular:-   Flávia Almeida Ramos
Suplente:-Andréia Cristina Contrucci
Representantes das Entidade Assistencial de Atendimento à
Criança e ao Adolescente:
Titular:-    Vera Batista Negrão
Suplente:- Marcos Guazzelli Neto
Representantes do Sindicato dos Trabalhadores e Empregados
Rurais de Avaré
Titular:-     Vaine Ferreira
Suplente:- Benedito Pereira de Lima
Representante da Polícia Militar
Titular:- Wilson Cláudio de Oliveira
Representante da Polícia Civil
Titular:- Orlando Gambini
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de agosto de 2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 2.159, de 13 de agosto de 2009
(Reorganiza o Conselho Municipal do Idoso.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  E  C  R  E  T  A  :  -
Artigo 1º - Fica REORGANIZADO, na forma abaixo, e nos ter-
mos da Lei Federal nº 8.842/04 e da Lei Municipal nº 33, de 11 de
março de 1997, o Conselho Municipal do Idoso:-
Representantes do Gabinete do Prefeito
Titular:- Maria Aparecida Dias Barreto
Suplente:- Vilma Aparecida Borges Quintiliano
Representantes da Secretaria Municipal de Saúde
Titular:- Hilda Gambini Uiema
Suplente:- Cacilda F. Gomes
Representantes da Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social
Titular :- Elaine Cristina Gomes Martins
Suplente:- Mara Cristina Rocha
Representantes da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Titular:- Clodoaldo da Silva
Suplente:- Eliandro Braga
Representantes da Secretaria Municipal de Turismo
Titular:- Therezinha Alves de Moraes
Suplente:- Mario Garcia Domingues
Representantes da Secretaria Municipal de Educação
Titular:- Silvia Maria Fidalgo Bakr
Suplente:- Juraci Antunes da Silva
Representantes da Secretaria Municipal de Cultura
Titular:- Adriana Barreto Gonçalves
Suplente:- Selma Montanha A Pires da Silva
Representantes da Sociedade Civil
Representantes dos Grupos Organizados da 3ª Idade
Titulares:- Maria Celia Moreira
               Geny Araujo Junqueira
                 Waldomiro Mota
                José de Oliveira Abarey
Suplentes:- Jacira Domingues Doni
                 Maria do Carmo F. Vona
                Silvio Aparecido Lazarini
                Martinho Pereira Anunciação



                  Leila de Almeida Gonçalves
                  Marilene C. Trindade
                  Isabela de Fátima Mendes
                  Yolanda Cardoso
Representantes de entidades ou associações dedica-
das ao Trabalho com idosos
Titulares:- Lucia de Souza Pinto
                 Joana Aparecida Biazon Burini
                 Vera Lucia Messias Gambini
Suplentes:- Adeni Fernandes de Souza Lima
                  Maria Celina Moreira Hase
                  Maria Ramos Dovadone
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de agosto de 2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 2.160, de 13 de agosto de 2008
(Reorganiza o Conselho Municipal da Pessoa Portadora de

Deficiência Física - CMPPD.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito Municipal de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  E  C  R  E  T  A  :  -
Artigo 1º - Fica REORGANIZADO, na forma abaixo, e nos ter-
mos das Leis Municipais nº 68, de 18 de maio de 2001 e nº 140,
de 3 de outubro de 2001, o Conselho Municipal da Pessoa
Portadora de Deficiência (CMPPD):-
Representantes da Secretaria Municipal de Administração:
Titular:- Lisete Giordano Leonel Corrêa
Suplente:- Benedita Neusa Bento de Oliveira
Representantes da Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social:
Titular:- Nilson Luis dos Santos
Suplente:- Caroline G. Lança Ferreira
Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:
Titular:- Sandra Maria dos Santos
Suplente:- Iris Natália Vaz Arca
Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
Titular:- Camila de Carla Bove
Suplente:- Celia Regina Oliveira dos Reis
Representantes da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer:
Titular:- Clodoaldo da Silva
Suplente:- Eliandro Braga
Representantes da Secretaria Municipal da Cultura:
Titular:- Adriana Barreto Gonçalves
Suplente:- Janaína Silvia de Oliveira
Representantes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços:
Titular:- Silvana Fernandes Barbosa Longuinho
Suplente:- Benedito Sanches Carrion
Representantes da Sociedade Civil
Representantes de Entidades Prestadoras de Serviços
às    Pessoas com Deficiência:
Titular:- Cristiane Leme Cimadon
Titular:- Alessandra B. Mazetti
Suplente:- Vera Lúcia C. Garcia
Suplente:- Adriana Moreira Gomes
Representantes das Pessoas Portadoras de Deficiência:
Titular :- Nelson T. Nakata
Suplente:- José Renato Fusco
Representantes de Clubes de Serviços:
Titular:- José Ricardo Cegarra
Titular:- Oswaldo Rizzo
Titular:- Afonso de Oliveira
Suplente:- Wilson Roesner
Representantes da Associação Comercial, Industrial e Avaré
Titular:- Isabela Piedade Correa
Suplente:- Tatyana Medeiros Martins
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de agosto de 2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 2.161, de 13 de agosto de 2009
(Reorganiza o Conselho Municipal de Assistência Social.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica reorganizado, na forma abaixo, nos termos da
Lei Municipal nº 237, de 12 de maio de 1.998, o Conselho Muni-
cipal de Assistência Social:-
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Titular:-    DANIELA FUJITA
Suplente:- ANA LUCIA BAKR
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Titular:-    CÉLIA REGINA DE OLIVEIRA REIS
Suplente:- MARIA SALETE DA SILVA CALDEIRA
REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Titular:-     DÉCIO GAMBINI JUNIOR
Suplente:-  HERCÍLIA DE PAULA PEPE
REPRESENTANTES DOS ÓRGÃOS DO TRABALHO
Titular:-     MARIA SONIA S.N. TRABALLE
Suplente:-  PATRÍCIA ESTELA MONTEIRO PEREIRA
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE-
JAMENTO
Titular:-     JULIANA LEME DA SILVA
Suplente:-  SILVANA DE SENA
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-
NISTRAÇÃO
Titular:- IVANI CONTINI
Suplente:- THEREZINHA ALVES DE MORAES
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
REPRESENTANTES DE ENTIDADES DE ATENDIMENTO À IN-
FÂNCIA E JUVENTUDE
Titular:-     GLAUCIA REGINA FÁVERO HOFFMANN
Suplente:-  PAULO ROBERTO VALENCIO
REPRESENTANTES DE ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE ATEN-
DIMENTO À PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
Titular:-     VERA LUCIA CENTENO GARCIA
Suplente:-  ADRIANA MOREIRA GOMES
REPRESENTANTES DAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SER-
VIÇOS ASSISTENCIAIS
Titular:-     JOSÉ MARCOS GUAZZELLI FILHO
Suplente:-  MARCOS GUAZZELLI NETO
REPRESENTANTES DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA DA TER-
CEIRA IDADE
Titular:-     WALTER PASSARONI FILHO
Suplente:-  JOANA APARECIDA BIAZON BURINI
REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS ASSISTENTES SO-
CIAIS E PSICÓLOGOS
Titular:-    KARLA DE LIMA WITZEL
Suplente:-  SANDRA TEREZINHA CRISTAULE
REPRESENTANTES DE ENTIDADES SINDICAIS
Titular:- REINALDO MOURA DE ALMEIDA
Suplente:- BENEDITO CARLOS DA SILVA
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 13 de agosto de 2009.

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 2.153, de 11 de Agosto de 2009
(Dispõe sobre normas de procedimento para alteração de

dados no Cadastro Imobiliário do Município e
dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando, que afloram situações administrativas de trans-
ferências ilegais de imóveis junto ao Setor de cadastro Munici-
pal, através de instrumentos particulares e outros, encaminha-
dos por interessados e imobiliárias;
Considerando, que os processos de retificação de áreas, admi-
nistrativa ou judicial, desdobros, aprovação de loteamentos,
dação em pagamento, de usucapião e transferência de proprie-
dade, seja a que título for, deve ter obrigatoriamente o recolhi-
mento de ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, pois
as transferências efetuadas por documentos particulares vem
causando evasão de receitas ao município;
Considerando o disposto no artigo 11º da lei de Responsabilidade
Fiscal, que determina ao Chefe do Executivo que no âmbito de sua
competência tome medidas para que seja vedada qualquer renún-
cia e evasão de receita, especialmente as receitas municipais.
D E C R E T A:
Artigo 1º - Os dados constantes do Cadastro Imobiliário do
Município poderão ser por objeto de:
I -   alteração de nome do proprietário;
II -  alteração de endereço;
III - alteração de área (territorial  e/ou edificação);
IV - alteração da qualificação construtiva da edificação
V  - outras, a critério da administração.
Artigo 2º -  A atualização cadastral a que se refere o artigo
anterior, será sempre precedida de requerimento padrão assi-
nado pelo  interessado, e deverá ser instruído com um dos
seguintes documentos, originais ou cópia reprográfica, desde
que autenticada em cartório:
I – escritura pública (venda e compra, doação, desapropriação etc.);
II – matrícula de registro expedida pelo Cartório de Registro de
Imóveis local;
III - instrumento particular de venda e compra, com firmas reco-
nhecidas e registrado em cartório;
 IV – instrumento público de aquisição por financiamento forma-
lizado em cartório;
V – formal de partilha ou inventário;
Parágrafo 1º - O interessado encaminhará o requerimento para
protocolo junto ao Departamento Patrimônio/Cadastro, munido com
a documentação específica prevista no artigo 2º deste Decreto
para as providências que serão executadas, revisadas e arqui-
vadas sob inteira responsabilidade do responsável designado
para  o Departamento, que somente promoverá as alterações
após despacho do Secretário Municipal de Administração.
Parágrafo 2º – Qualquer imóvel, somente poderá ser transferi-
do após liquidação da dívida existente sobre o imóvel, ou forma-
lizado acordo de parcelamento aprovado pelo Secretário Muni-
cipal da Fazenda nos termos da legislação vigente, com Parecer
da Procuradoria Jurídica do Município.
Parágrafo 3º - Caberá ao Departamento de Patrimônio/Cadas-
tro, após promover as alterações cadastrais previstas nos arti-
gos anteriores deste Decreto, encaminhar a Seção de Tributa-
ção a informação de todas as alterações de cadastros referen-
tes as alterações requeridas.
Artigo 3º - As demais alterações cadastrais referentes a edifi-
cação ou terreno serão feitas embasadas em documentos, lau-
do de vistorias ou revisões cadastrais dos imóveis, efetuadas
pela Seção de Patrimônio/Cadastro, de acordo com o disposto
neste Decreto.
Artigo 4º – A Transferência de bens imóveis, através de instru-
mento particular, mesmo que registrada junto ao Cartório de Re-
gistro de Imóveis, para a transferência no Setor de Patrimônio/
Cadastro deverá se fazer acompanhar da competente guia de
recolhimento do ITBI, sem o que não será admitida a transferên-
cia requerida.
Artigo 5º – O servidor público que descumprir o presente de-
creto, sujeitar-se-à as medidas administrativas, civis e penais.
Artigo 6º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário, especialmente
o Decreto 1.398 de 22 de março de 2007.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 11 de Agosto de 2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria da Prefeitura na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
Secretaria Administrativa

Decreto nº 2.163, de 14 de Agosto de 2009
 (Dispõe sobre determinação sobre os procedimentos para a
realização de concursos públicos e processos seletivos e

adota outras providencias).

ROGELIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso de suas atribuições legais;
DECRETA:
Artigo 1º - Fica  proibido no âmbito do Município da Estância
Turística de Avaré, qualquer publicação de edital de concurso
público ou processo seletivo, sem os pareceres da Procuradoria
Geral do Município e do Secretário Municipal de Administração.
Artigo 2º – Para a realização de concurso público ou processo
seletivo, os gabaritos para a realização das provas deverão
obrigatoriamente conter assinaturas do Consultor Jurídico do
Município e do Secretário Municipal de Adminitração.
Artigo 3º – Nenhum servidor poderá ser designado para trabalhar
na Prefeitura, sem que todo o processo admissional esteja completo.
Artigo 4º – O servidor que descumprir o disposto neste decreto
estará sujeito às sanções administrativas previstas no Estatuto
dos Funcionários Públicos Municipais de Avaré.
Artigo 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas todas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 14 de Agosto de 2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL
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Decretoº 2.155, de 11 de Agosto de 2009
(Dispõe sobre a regulamentação do desconto em folha de

pagamento dos funcionários, no âmbito do Poder Executivo
deste Município)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso de suas atribuições legais e,
 CONSIDERANDO a primazia da administração pública em zelar
pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência:
CONSIDERANDO a implantação do Sistema Digital de Consigna-
ções e a crescente demanda de averbações de consignações em
folha de pagamento, autorizadas pelas Leis Municipais vigentes;
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar as normas sobre
consignações em folha de pagamento dos funcionários e servi-
dores públicos, Ativos da Estância Turística de Avaré.
DECRETA:
Art. 1º Os procedimentos para consignação em folha de paga-
mento dos funcionários  municipais do Poder Executivo deverão
observar as normas contidas neste decreto.
Art. 2º Para fins deste decreto considera-se:
I – consignante - entidade ou órgão da administração direta,
fundações e autárquica que procede a descontos referentes
às consignações em folha de pagamento;
II – consignado - funcionário ativo no âmbito do Poder Execu-
tivo Municipal, que autoriza desconto de consignações em folha
de pagamento com mais de (3) três meses de efetivo exercício
de sua função.
III – consignatária- destinatária dos créditos resultantes das
consignações com no máximo 2 (dois) representantes com ins-
crição municipal.
IV – consignação compulsória - é o desconto em folha de
pagamento efetuado por força de lei ou mandado judicial;
V – consignação voluntária - é o desconto autorizado pelo
funcionário, em folha de pagamento;
VI – consignação voluntária representativa - é o desconto
facultativo em folha de pagamento, de natureza contributiva,
autorizado pelo funcionário em razão de filiação às entidades
sindicais ou às associações representativas dos funcionários
municipais do âmbito do Poder Executivo.
VII – consignação voluntária por prazo indeterminado - é
o desconto facultativo em folha de pagamento, de natureza con-
tratual, autorizado pelo funcionário por período indeterminado;
VIII – consignação voluntária por prazo determinado - é o
desconto facultativo em folha de pagamento, de natureza con-
tratual, autorizado pelo funcionário por período determinado;
IX – sistema digital de consignações - aplicativo que supor-
ta o processo de registro “on line” de consignações, via internet.
Art. 3º São consideradas consignações compulsórias:
I – contribuição previdenciária obrigatória ao Regime Geral de
Previdência Social, e sistema de previdência própria municipal;
II – imposto de renda retido na fonte;
III – pensão alimentícia judicial;
IV – descontos por decisão judicial;
V – restituições e indenizações devidas ao erário;
VI – outros descontos compulsórios instituídos por Lei;
VI – contribuição sindical.
Art. 4º São consideradas consignações voluntárias por prazo
indeterminado:
I – plano de saúde;
II – plano odontológico;
Art. 5º São consideradas consignações voluntárias por prazo
determinado:
I – empréstimo pessoal (Até 30%);
II – cartão de compras (Até 45%);
Art. 6º O credenciamento para operar com consignação deverá
ocorrer para cada espécie prevista no artigo 5º deste decreto.
§ 1º Somente será concedido credenciamento nas espécies em
que as consignatárias estiverem autorizadas a operar por lei e/
ou por estatuto.
§ 2º No credenciamento de espécies de consignações que ne-
cessite de autorização de órgão regulador e fiscalizador obser-
var-se-á a legislação própria.
Art. 7º A soma das consignações voluntárias representativas,
por prazo indeterminado e por prazo determinado, previstas no
artigo 5º deste decreto, não poderá ultrapassar 75% (setenta e
cinco por cento) do vencimento e vantagens permanentes do
funcionário ativo; limitado a 30% (trinta por cento) para emprés-
timos consignados e a 45% (quarenta e cinco por cento) para
as compras no comércio, associação dos servidores e  sindica-
to da categoria.

Art. 8º As consignações voluntárias representativas terão prio-
ridades de descontos sobre as voluntárias por prazo determi-
nado e por prazo indeterminado, na seguinte ordem:
I – voluntárias representativas;
II – voluntárias por prazo indeterminado;
III – voluntárias por prazo determinado.
§ 1º Havendo necessidade de aplicar prioridade dentro da clas-
se voluntária por prazo determinado, prevalecerá a consigna-
ção contratada há mais tempo.
§ 2º  As consignações não poderão ultrapassar o limite máximo
de 72 (setenta e dois) meses.
Art. 9º O credenciamento de consignatária para operar com
consignação prevista no artigo 5º na Administração do Poder
Executivo Municipal será autorizado pelo Prefeito Municipal.
Art. 10 O pedido de credenciamento deverá ser dirigido à Se-
cretário Municipal de Administração, na forma de requerimento,
indicando qual ou quais espécie(s) de consignação (ôes)
pretendida(s), acompanhado de cópias autenticadas dos se-
guintes documentos:
I – inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
II – certidões negativas de tributos estaduais;
III – certidões negativas de débitos para com o INSS e FGTS;
IV – autorização de funcionamento expedida pelo órgão regula-
dor e fiscalizador, nos casos de espécie que obrigatoriamente
necessitem de autorização;
V – contrato ou estatuto social vigente;
VI – outros documentos que a lei exigir.
Parágrafo único. Fica o Secretário Municipal de Administra-
ção, autorizado a expedir atos, exigindo novos documentos,
sempre que necessário.
Art. 11 As margens consignáveis e todas as operações relacio-
nadas às mesmas previstas no art. 7º deste decreto, serão infor-
madas por meio do Sistema Digital de Consignações, utilizado
para controle e inserção de consignação na folha de pagamento.
Art. 12. O registro das consignações voluntárias no Sistema Digital
de Consignações ou a inserção em folha de pagamento, somente
serão permitidos após validação de senha do funcionário no pro-
cedimento próprio, no qual haja autorização para desconto em
folha de pagamento das parcelas e valores contratados.
§ 1º Fica sob responsabilidade da consignatária, na condição de
depositária fiel, a guarda do documento mencionado no caput
deste artigo, pelo prazo de 7 (sete) anos.
§ 2º O documento mencionado no caput deste artigo deve ser
apresentado a Secretaria Municipal e/ou Departamento gestor
da folha de pagamento, sempre que requisitado, no prazo de até
2 (dois) dias úteis, contados a partir da notificação.
§ 3º Quando ocorrer operação de compra e venda de contratos
de empréstimos entre as consignatárias, ficam as instituições
obrigadas a proceder na forma seguinte:
I - A consignatária que teve o contrato de empréstimo comprado
deve informar no Sistema Digital de Consignações, no prazo máxi-
mo de 02 (dois) dias úteis, a partir da data da realização da compra:
a) o saldo devedor do contrato;
b) o banco, a agência e o número da conta corrente onde deve-
rão ser depositados o saldo devedor do contrato ou emissão de
boleto a consignatária compradora.
II – A consignatária que comprou o contrato deverá:
a) efetuar e registrar o pagamento do saldo devedor do contrato,
no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a partir da data em que o
saldo devedor foi informado no Sistema Digital de Consignações;
III – A consignatária que teve o contrato de empréstimo pessoal
comprado deve efetuar a liquidação do Contrato no Sistema
Digital de Consignações, no prazo máximo de 02 (dois) dias
úteis, a partir da data em que ocorreu o registro do pagamento
do saldo devedor do contrato.
Art. 13. As consignatárias deverão ressarcir ao consignante as
despesas com processamento da consignação em folha de
pagamento.
§ 1º Estão isentos do ressarcimento previsto no caput deste
artigo:
I – sindicatos, associação de classe representativa de funcio-
nários públicos do âmbito do Poder Executivo do município.
§ 2º O ressarcimento mencionado no caput deste artigo corres-
ponderá a R$ 1,00 (um real) por linha impressa no contra-che-
que/ holerite, sendo que este valor poderá sofrer reajuste sem-
pre que ocorrer elevação dos custos de impressão, sempre no
mesmo percentual.
§ 3º O valor do ressarcimento mensal será informado às consig-
natárias por meio de relatórios emitidos pelo Departamento ges-
tor de folha de pagamento.
§ 4º O valor do ressarcimento será feito através de retenção do

valor correspondente, realizado no montante do repassado às
consignatárias.
Art. 14. A consignação em folha de pagamento não implicará co-
responsabilidade do órgão consignante, por compromisso as-
sumido pelos consignados junto às consignatárias.
Art. 15. Havendo desconto não autorizado pelo funcionário, a
consignatária ficará responsável pelo imediato ressarcimento, o
qual deverá ocorrer no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis,
contados da constatação do desconto indevido.
§ 1º Não havendo o ressarcimento na forma do caput deste
artigo, o valor será retido no momento de repasse dos valores
referentes às demais consignações devidas à consignatária e
creditadas ao funcionário.
§ 2º Decorrido o prazo mencionado no caput deste artigo e não
havendo o ressarcimento, a consignatária será suspensa, nos
termos do artigo 17, II ou III, deste decreto, conforme enquadra-
mento ao caso;
§ 3º A renegociação será permitida somente após a 4ª parcela
de pagamento.
§ 4º O ressarcimento previsto no caput e no § 1º e a suspensão
mencionada no § 2º deste artigo, não isenta a consignatária da
aplicação de outras penalidades previstas neste decreto.
Art. 16. Fica proibida a cessão, transferência, venda ou aluguel
do credenciamento para operar com consignação em folha de
pagamento, previsto neste decreto.
§ 1º. A consignatária que transgredir as proibições contidas no
caput deste artigo sofrerá as sanções previstas nos incisos III e
IV do art. 17.
§ 2º. Fica autorizada a consignatária credenciada, a vender a
carteira de consignados a outra consignatária credenciada,
mediante autorização expressa do consignado.
Art. 17. A inserção de consignação em folha de pagamento em
desacordo com o disposto neste decreto ou em instruções ex-
pedidas pelos gestores de folhas de pagamento, culminará nas
seguintes sanções, sem prejuízo de outras previstas em lei:
I – advertência escrita;
II – suspensão temporária do credenciamento para operar com
consignação;
III – suspensão definitiva do credenciamento para operar com
consignação;
IV – interrupção dos descontos das consignações em folha de
pagamento.
Parágrafo único. A aplicação das sanções previstas nos inci-
sos III e IV deste artigo será precedida de apuração dos fatos, por
comissão especialmente constituída por ato do Prefeito Municipal
ou do Secretario Municipal de Administração, por delegação.
Art. 18. As consignatárias ficam obrigadas a promover no Sis-
tema Digital de Consignações os registros e as atualizações dos
encargos financeiros de empréstimos praticados.
§ 1º. As consignatárias deverão seguir as Resoluções n° 3.516
e n° 3.517, de 6.12.2007 do BACEN para operações de crédito.
§ 2º A vigência dos encargos financeiros de empréstimos terá
efeito a partir do 1º dia útil após a data dos registros efetuados
no Sistema Digital de Consignações.
Art. 19. Compete ao Prefeito, podendo expressamente delegar ao
Secretário Municipal de Administração aplicar as sanções previs-
tas neste decreto, bem como apreciar e decidir casos omissos.
Art. 20. As consignatárias deverão efetuar pedido de renova-
ção do credenciamento no prazo de 60 (sessenta) dias antece-
dentes a data de vencimento do credenciamento vigente, tendo
como fundamento as normas contidas neste decreto.
Parágrafo único. As consignatárias atuais deverão adequar-
se imediatamente às determinações do presente decreto, sob
pena de descredenciamento do Sistema Digital.
Art. 21. A Secretário Municipal de Administração editará atos com-
plementares, necessários ao fiel cumprimento deste decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo poderá ser
delegado.
Art. 22. Fica o Secretario Municipal de Administração autoriza-
do, no âmbito de suas atribuições, a expedirem instruções ne-
cessárias à execução de procedimentos para inserção de con-
signações em folha de pagamento.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 12 de Agosto de 2009.

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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D E S E N V O L V I M E N T O   E C O N Ô M I C O :

O Governo Munici-
pal, através da Secreta-
ria da Indústria, Comér-
cio e Desenvolvimento
Econômico, mantém en-
tendimentos com a Agên-
cia Reguladora de Sane-
amento e Energia do Es-
tado de São Paulo (AR-
SESP), para que Avaré
possa receber o gás na-
tural, energia alternativa
para abastecer o parque
empresarial da cidade.

A meta é ativar o
gasoduto que atravessa a
área urbana para torná-
lo canal alternativo de
energia e assim promo-
ver o aumento substan-
cial da produtividade, re-
duzindo os custos de pro-
dução de indústrias como
a torrefação Mellita, bem
como favorecendo a rede
hoteleira e de serviços.

Os benefícios com a
vinda do gás natural, po-

AVARÉ PARTE EM BUSCA DO GASODUTO
rém, serão maiores, pois
o próprio poder público
planeja usar o produto
para movimentar a sua
frota de veículos e favo-
recer a vinda de novas
empresas, além de otimi-
zar as que já se servem
desse combustível, como
a Indústria de Pisos Ava-
ré, cuja previsão é insta-
lar mais um forno no pró-
ximo ano.

Favorece Avaré nes-
sa iniciativa a existência
de uma rede primária de
distribuição de gás natu-
ral que funcionou por 4
anos. A mesma pode ser
reativada com a extensão
do gasoduto para cá, pois
a rede no Estado de São
Paulo opera até o muni-
cípio de Cesário Lange,
a 130 quilômetros.

A reivindicação da
Prefeitura de Avaré, com
aval dos técnicos da AR-

BENOLI

SESP e da Secretaria
Estadual de Ciência e

Tecnologia e Desenvolvi-
mento Econômico já foi

enviada para exame do
governador José Serra e

do ministro das Minas e
Energia, Edison Lobão.

F A Z E N D A :

PRAZO FINAL PARA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS
EM ATRASO TERMINA EM OUTUBRO

Graças à legislação
recentemente aprova-
da pela Câmara Muni-
cipal de Avaré, os con-
tribuintes que têm dívi-
das pendentes no reco-
lhimento de IPTU, ISS
ou outros tributos mu-
nicipais podem quitá-las
até 30 de outubro - em
condições especiais -
através do chamado
Programa de Paga-
mento e Parcelamento
Especial de Débitos
(PAES). O prazo inici-
almente estipulado ex-
pirou em 31 de julho.

O cont r ibu in te

inadimplente poderá
formalizar sua opção
de  pagamento  e /ou
parce lamento  a té  a
nova data fazendo pa-
gamento à vista da dí-
vida ou o parcelamen-
to celebrado em até
t rês  parcelas  sendo
contemplado com des-
conto de 100% dos ju-
ros e multa de mora.
Vale ressaltar que até
a data de 7 de julho de
2009 já haviam sido
negociados mais de
R$ 5 milhões de débi-
tos, dos quais mais de
1,7 milhão já haviam

sido recebidos pela
Prefeitura.

O pagamento de tri-
butos permite o inves-
timento do município
em obras e serviços
pra toda a população e
elimina a possibilidade
de acionamento judici-
al para cobrança da
divida.

Procure o Setor de
ISS ou o Setor de Tri-
butação da Prefeitura
de Avaré, que funciona
no Centro Administra-
tivo Municipal para fa-
zer sua opção pelo
PAES e se beneficiar

das condições especiais
para acertar sua situa-
ção junto ao Município.

Sem prorrogação -
A Secretaria Municipal
da Fazenda informa
que não será novamen-
te prorrogado o prazo
oferecido por lei, de-
vendo os interessados
procurar o quanto an-
tes os setores compe-
tentes para “ficar em
dia” com os cofres pú-
blicos e permitir ao
município a realização
de obras e serviços ne-
cessários ao atendi-
mento da comunidade.

GINCANA DOS GARÇONS
ACONTECE NO DIA 18

Na terça feira, 18 de
agosto, às 15 horas, na
Praça Romeu Bretas
(Concha Acústica)
acontece a 1ª Gincana
dos Garçons de Avaré
e Região.

O evento ,  que
conta com apoio da
Secretaria Municipal
de Esportes, aconte-
ce em comemoração
ao Dia do Garçom e

contará com as tra-
dicionais provas que
mostram as habilida-
des profissionais dos
participantes. Have-
rá ainda show com a
can tora  avareense
Simone Pires.

Informações com
Antônio Ferreira da Sil-
va, da organização, pe-
los telefones (14) 3732-
0929 e/ou 9753-1780

Ouvidoria Municipal:

0800-7700133

E V E N T O S :

Tampa de inspeção da rede de gás já instalada em Avaré
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MEMÓRIA VIVA

OS PRIMEIROS PARALELEPÍPEDOS, 
Calçamento chegou às ruas

da cidade em 1939
Gesiel Júnior

Vestígios do progresso urbano, os paralelepípedos destinados à pavimentação

pública tiveram suas primeiras remessas desembarcadas em Avaré em março de

1939.
O país, nesse tempo, vive sob o arbítrio da ditadura Vargas e o mundo assiste,

temeroso, despontar na Europa os impulsos genocidas do nazismo.

Por determinação do prefeito Romeu Bretas, caminhões despejam abundante

material no Largo São João. A economia local, favorecida pelos lucros das safras

recordes de algodão, prospera.
O primeiro trecho indicado para receber a benfeitoria do calçamento é o do leito

da antiga Travessa da Matriz, chamada desde 1888 de Rua Rio Grande do Sul.

Contratada pela Prefeitura, a firma Cascaldi escala grupos de calceteiros encar-

regados de executar os trabalhos de preparo do solo para o assentamento de para-

lelepípedos num total de 50 mil metros quadrados.

A colocação da primeira pedra acontece em clima festivo na manhã do dia 1º de

abril de 1939. O palco é o Largo São João, no cruzamento da Rua Rio Grande do Sul

com a Rua Maranhão, antiga Rua Aurora, em frente à Casa Chaddad. Comparecem

ao ato autoridades e populares que aplaudem o prefeito Romeu Bretas, nomeado

pelo interventor Adhemar de Barros (porque as eleições diretas estavam suspen-

sas).
Em tom característico desse período ufanista, o jornal “O Avaré” assim narra o

episódio marcante para a vida dos avareenses:

“Iniciando a solenidade, o dinâmico Governador municipal se dirigiu aos presen-

tes, congratulando-se com a população pelo começo do grande empreendimento e

referindo-se ao valioso apoio que a sua administração vem recebendo do Governo

de S. Paulo.
A seguir, falou o dr. Phidias de Barros Monteiro, Juiz de Direito de nossa Comar-

ca, que enalteceu o alcance do importante melhoramento que se iniciava, tendo

palavras de louvor para a obra que em Avaré vem realizando o actual Prefeito

Municipal, Sr. Romeu Bretas.
Encerrando a solenidade, discursou o Revdo. Pe. Celso Ferreira, que elogiou a

atuação do Sr. Bretas à frente dos destinos de Avaré, formulando sinceros votos a

Deus para que o actual Governador permaneça por longos e dilatados anos no

elevado cargo, no desempenho do qual tudo está fazendo para o bem-estar dos

munícipes avareenses e para o progresso deste próspero município. Abrilhantou o

ato a corporação musical ’10 de Novembro ‘”.
“Pois, o crescimento da
cidade veio liquidando

um a um os sadios
folguedos infantis.

Com a luz elétrica veio
o esgoto, logo a água

encanada: sobre tubos
e manilhas começou a

aplainar-se a rua para o
paralelepípedo”.

Israel Dias Novaes, em
“Estórias do tempo em que os

políticos falavam”

Calceteiros trabalham no
Largo do Mercado
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HÁ 70 ANOS Pequeno bloco de pedra de dimensões quadrilate-
rais, o paralelepípedo é empregado desde antes de
Cristo, em ruas e estradas, por sua durabilidade e gran-
des resistências.

Em geral, o peso de cada paralelepípedo de 12 cen-
tímetros de altura pode chegar a
oito quilos.

A cada metro eram colocados,
em média, 43 blocos. Com quatro
calceteiros, era possível fazer de
200 a 300 metros por dia de calça-
mento. Tarefa extremamente árdua,
levava um bom tempo para acostu-
mar o corpo àquela atividade.

Esse tipo de calçamento apre-
sentava vantagens até por carac-
terísticas geológicas, uma vez que
absorve menos calor. Isto se deve
pelas condições da rocha, pois a espessura do calça-
mento em contato com o solo facilita a dispersão do
calor absorvido, não irradiando o calor por muito tem-
po depois do período de insolação, deixando a tempe-
ratura mais amena e tornando o clima mais agradável.

Existem, aliás, vários exemplos de estradas, ruas,
praças e pátios construídos há séculos com o uso do
paralelepípedo e que ainda hoje servem a população,
de forma eficiente e barata. Prova de que resistiram e
são ainda o testemunho de uma prática ecológica e
eficiente de urbanização e de garantir o bem estar dos
moradores.

Há uma infinidade de cidades milenares pavimenta-
das com paralelepípedo e que continuam preservadas.

É o caso de Roma, ao redor do Coliseu, cujo pavi-
mento foi terminado no ano 37. Ou da Praça Vermelha,
em Moscou, onde o calçamento de pedra foi feito há
1200 anos. Ou ainda as ruas do centro histórico de
Lisboa, onde o pavimento, de mais de 500 anos, acha-

O pavimento mais antigo
se em perfeito estado de conservação.

No Brasil, temos as ladeiras de Ouro Preto e suas
ruas centrais, calçados por volta do ano de 1720,
tombados pelo patrimônio histórico.

* * *
Entretanto, em Avaré como na

maior parte das cidades do país,
restam bem poucos trechos de pa-
ralelepípedos, como os da área
fronteiriça da velha Estação da Es-
trada de Ferro Sorocabana, os
quais precisam ser tombados pelo
patrimônio histórico do município.

Há 20 anos, em 1989, sem se
levar em conta as preocupações
ambientais, mas atendendo a uma
tendência generalizada, o asfalto

cobriu essas pedras. Decisão política em favor da
preferência dos motoristas, sob argumentação de
garantir estabilidade ao trânsito.

Em nossas ruas centrais, incluindo o lugar em
que o primeiro paralelepípedo foi assentado, uma
capa asfáltica cobre hoje o antigo calçamento. Ali-
ás, nessas vias o paralelepípedo serviu como a me-
lhor base para a colocação do asfalto.

Com a troca dos blocos de pedra pelo asfalto
impermeável, a cidade ficou mais quente e a veloci-
dade do escoamento das águas pluviais aumentou,
o que causa desgaste nesse tipo de calçamento,
cuja vida útil é muitíssimo menor.

Embora técnica e ecologicamente mais vantajo-
so, o velho paralelepípedo foi retirado da cena públi-
ca em Avaré. Saudosismo ou não, suas românticas
imagens, para nossa lembrança, só podem ser ob-
servadas em velhos retratos da paisagem urbana.
Que pena!

O paralelepípedo predominou no
calçamento central por meio século

Em clima festivo, o prefeito Romeu Bretas
assenta o primeiro paralelepípedo

Fotos: acervo IHGA
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A S S I S T Ê N C I A   S O C I A L :

REALIZADA EM AVARÉ A CONFERÊNCIA
REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Na última terça (11),
teve lugar no Parque Fer-
nando Cruz Pimentel, a
Conferência Regional de
Assistência Social.

Sob o comando da
Diretoria Regional de
Assistência e Desen-
volvimento Social
(Drades), que incorpo-
ra 29 municípios e, com
o apoio da Secretaria
Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento
Social, o evento teve
como objetivo eleger
dentre os 86 delegados
apontados, 18 que re-
presentarão a região na
Conferência Estadual
e, posteriormente, na

BENOLI

T U R I S M O  :

O VII Diálogo Interba-
cias em Recursos Hídricos
e Educação Ambiental,
evento relacionado ao meio
ambiente, acontecerá em
setembro (01 a 04), em
Avaré e, contará com a par-
ticipação de 16 comitês de
bacias hidrográficas e mais
de 700 participantes.

Considerando a sé-
tima participação em
Avaré, o evento utiliza,
como sede de apoio, o
Hotel Berro D’água para
a realização de cursos,
oficinas e mini-cursos,
além da hospedagem
dos organizadores. To-
davia, a abrangência des-
te evento torna-se maior
já que os participantes

ficam também hospeda-
dos nos hotéis próximos
(Ibiquá, Aquaville, Penín-
sula, entre outros).

O público alvo do
“Diálogo” é constituído
por educadores, forma-
dores de opinião, mem-
bros dos Comitês de
Bacias Hidrográficas,
prefeitos municipais, ve-
readores, técnicos de
órgãos públicos e priva-
dos, ambientalistas e,
sociedade civil em geral.

Vale lembrar que as
inscrições para envio de
trabalhos encerram-se
na segunda, dia 17. Para
mais informações, con-
sulte o site www.dia-
logointerbacias.org.

HOTÉIS RECEBERÃO
AMBIENTALISTAS DE TODO

O ESTADO

M E I O   A M B I E N T E :

CAMPANHA DA COLETA DE RESÍDUO DE ÓLEO VEGETAL
As sobras de óleo de

cozinha jogadas indevi-
damente na pia causam
os seguintes problemas:
poluição do sistema aqu-
ático; dificuldades mo
tratamento da água; en-
tupimento das redes de
esgotos; impermeabiliza-
ção do solo e das mar-
gens dos rios.

A campanha tem por
objetivo regularizar a des-

tinação ecologicamente
correta das sobras de
óleo de cozinha sem
agredir o meio ambiente.

O óleo será vendido
á usina de reciclagem
para produção de biodi-
esel e a renda revertida
para uma Instituição de
Caridade.

Toda população deve
participar armazenando
as sobras de óleo de co-

zinha frio em garrafa
PET. Quando cheia, en-
tregar o produto no
P.E.V. (Ponto de Entre-
ga Voluntária) – Rua
Ceará, 1.465 – ou no
RECICLARTE – das
08:00 às 17:00 horas.

As empresas tam-
bém podem ser P.E.V.
(Ponto de Entrega Vo-
luntária). Para tanto, é
preciso obter um galão

de 25 litros na Secreta-
ria de Meio Ambiente e
incentivar os funcionári-
os a coletar.

Preservar o meio
ambiente é uma questão
de cidadania e por isso a
coleta de óleo deve ser
incentivada.

Para mais informações:
Contatem a Secretaria
Municipal de Meio Ambi-
ente – Fone 3711-2559

ATLETAS DE AVARÉ BRILHAM NO PAULISTA DE JUDÔ
Com apoio da Secre-

taria Municipal de Es-
portes, a academia de
judô Yama Arashi, que já
tem tradição em classi-
ficar atletas para o Cam-
peonato Paulista de
Judô, participou no últi-
mo dia 8 da fase final do
torneio em Botucatu.

Cerca de 350 judocas

E S P O R T E S :

marcaram presença no
torneio em que são dispu-
tadas vagas para o Cam-
peonato Brasileiro e é fei-
to a seletiva para o Mun-
dial que terá lugar em Ate-
nas, Grécia. Os atletas
disputam ainda bolsas de
R$ 400,00 por um quadri-
mestre, patrocinadas pela
Nossa Caixa.

Duas judocas ava-
r eenses  b r i l ha ram
mais uma vez no ta-
tame: Eleudis de Sou-
za Valentim, a “Tici-
nha” ,  campeã  Pan-
Americana em El Sal-
vador e campeã pau-
lista de 2009, o que
comprova ser a me-
lhor  a t l e t a s  de  sua

classe. Agora ela vai
à busca da vaga para
o Campeonato Mun-
dial Júnior.

E Letícia Rocha de
Oliveira, 15 anos, que já
tem um título Sul-Ame-
ricano e é da classe Ju-
venil, que ficou em 3º
lugar na classificação
geral.

Nacional.
Estiveram presentes

representantes dos 29
municípios, divididos
entre membros da soci-
edade civil e do poder
público, sendo que dos
18 eleitos, nove repre-
sentarão a sociedade ci-
vil e os outros nove, o
poder público.

Segundo a Secretá-
ria de Assistência e De-
senvolvimento Social,
esse é um passo impor-
tante para Avaré, pois
revela uma mudança ra-
dical na assistência soci-
al, já que um maior nú-
mero de entidades pode-
rá ser atendido.Representantes de 29 municípios estiveram na Conferência de Assistência Social;



REQUERIMENTOS – SESSÃO 03-08-2009
ROBERTO ARAUJO – PRESIDENTE
· Pesar pelo falecimento da Senhora IRACEMA NUNES VIEIRA
· Pesar pelo falecimento da Senhora ANA RIBEIRO DA SILVA FOGAÇA
· Pesar pelo falecimento da Senhora HALICE DOMINGUES CASSÚ
· Pesar pelo falecimento da Senhora HELENA BARONI PANOBIANCO
· Pesar pelo falecimento da Senhora AURORA MOTTA TELLES
· Pesar pelo falecimento da Senhora ISAURA DO NASCIMENTO OLIMPIO
· Pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ RIBEIRO DA SILVA
· Pesar pelo falecimento da Senhora ESCOLASTICA SCUTARI
ANDRADE
· Pesar pelo falecimento da Senhora TEREZA CARDOSO NASCIMENTO
· Pesar pelo falecimento da Senhora FRANCISCA MARIA DE JESUS
· Pesar pelo falecimento do Senhor JOÃO CONTRUCCI JUNIOR
· Pesar pelo falecimento da Senhora CATARINA NATALIA DA SILVA
· Pesar pelo falecimento da Senhora LUCIANA MICHELE BORGES
· Pesar pelo falecimento da Senhora MARIA JOSE FERREIRA
DOS SANTOS
· Pesar pelo falecimento da Senhora MARIA DO CARMO RIBEIRO BASÍLIO
· Pesar pelo falecimento do Senhor JOÃO LEITE
· Pesar pelo falecimento do Senhor SEBASTIÃO NEGRÃO
· Pesar pelo falecimento da Senhora SEVERINA DOS SANTOS
· Pesar pelo falecimento do Senhor VALDERCI RAMALHO DA SILVA
· Pesar pelo falecimento da Senhora MARIA OSCAR PAVÃO
· Pesar pelo falecimento da Senhora ISABEL PIRES SANTINI
· Pesar pelo falecimento da Senhora NEUSA MARIA DA CRUZ
· Pesar pelo falecimento do Senhor GENTIL BARBOSA
· Pesar pelo falecimento da Senhora MARINA BERNARDO NE-
VES BRISSOLA
· Pesar pelo falecimento do Senhor SEBASTIÃO BORGES
· Pesar pelo falecimento do Senhor ELIO APARECIDO FARIA
· Pesar pelo falecimento da Senhora LOLA BRANDI GUAZZELLI
· Pesar pelo falecimento da Senhora LUZIA PERETA DIAS
· Pesar pelo falecimento da Senhora ELISABETE BARRETO PI-
NHEIRO ANUNCIATO
· Pesar pelo falecimento do Senhor NICOLA GUIDO
· Pesar pelo falecimento do Senhor SEBASTIÃO BALABEM
· Pesar pelo falecimento da Senhora ERCILIA ALVES DE OLIVEIRA
· Pesar pelo falecimento do Senhor RODRIGO PEREIRA DE SOUZA
· Pesar pelo falecimento do Senhor LUIZ ROBERTO NOGUEIRA
DE TOLEDO
· Seja consignado em Ata de nossos trabalhos “VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”, ao Excelentíssimo Presiden-
te da Comissão da 1ª Festa do Peão de Boiadeiro da Estância
Turística de Avaré, Senhor Jair Canovas Alves Ferreira, pela
brilhante organização da Coletiva de Imprensa realizada na noite
do dia 30 de julho na Casa do Limousin, no Parque de Exposição
“Dr. Fernando Cruz Pimentel”, reunião essa que trouxe de forma
democrática a todos os órgãos de imprensa uma prévia do que
deverá ser a primeira edição da festa, bem como, divulgou a
gama de excelentes shows que irão abrilhantar o evento no
período de 10 a 20 de setembro de 2009
· Pesar pelo falecimento da Senhora ETELVINA DE JESUS HILARIO
· Pesar pelo falecimento do Senhor FRANCISCO PINEDA GARCIA

JÚLIO CÉSAR THEODORO – VICE-PRESIDENTE
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Francine G. P. Bortoloso, pela menção honro-
sa recebida no I Confota - Concurso Fotográfico de Avaré, rea-
lizado pela Secretaria da Cultura de Avaré, tendo a fotografia o
titulo Descanso da Bicicleta.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Martin F. C. P. César, pela menção honrosa
recebida no I Confota - Concurso Fotográfico de Avaré, realiza-
do pela Secretaria da Cultura de Avaré, tendo a fotografia o titulo
A Casinha e a Árvore.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações a Coordenadoria e Equipe de Volun-
tários da Pastoral da Criança, pela realização da “Celebração da
Vida” – Dia da Pesagem, com o lema “Que todos tenham vida e
vida em abundancia” evento realizado no Salão de Festas do
Santuário de São Judas Tadeu, no dia 04 de julho, que pode
atender as crianças do bairro Vila Nova.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenização ao Sr. Clóvis Felipe, Governador Rotariano do
Distrito 4620, por seu aniversário comemorado no dia 20 de
julho, desempenhando importantíssimo papel frente aos compa-
nheiros do Rotary Avaré.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao Padre Alcides James da Silva, do Santuário
de São Judas Tadeu, por seu aniversário comemorado no dia 16

de julho, pessoa publica que tem desempenhado importantíssi-
mo papel frente a toda comunidade Católica de Avaré.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenização a Ex- Secretaria de Educação, Sra. Rosita da
Costa Silvestre, pelos relevantes serviços prestados no perío-
do em que atuou como Secretaria de Educação em nosso muni-
cípio, sempre buscando o desenvolvimento e o aperfeiçoamen-
to da Educação municipal. Desejamos sucesso nos novos de-
safios a percorrer em sua carreia.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenização ao Ex-Secretario de Turismo, Sr. Leonardo Ripo-
li, pelos relevantes serviços prestados no período em que este-
ve frente a Secretaria de Turismo de nosso município, sempre
buscando o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do Turismo
municipal, desejamos sucesso nos novos desafios a percorrer
em sua carreira.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de para-
benizações ao Tenente Carneiro, da Força Tática de Avaré, por
seu aniversário comemorado no dia 10 de julho, desempenhando
sempre importantíssimo papel frente a população avareense.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenização a Associação Comercial e Industrial de Avaré –
ACIA, pela realização do “Jantar do Comerciante” evento reali-
zado no dia 24 de julho no Centro de Convenções do Villa Verde
Hotel, que marca também a comemoração das Bodas de Brilhan-
te completadas pela ACIA.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de aplau-
sos e parabenizações aos diretores e demais integrantes da Or-
questra Sinfônica do Estado de São Paulo – OSESP, pelas apresen-
tações musicais realizadas em nosso município, mostrando a im-
portância cultural da musicas através dos concertos realizados.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações a toda Diretoria e Funcionários da
APAE Avaré, pelos expressivos resultados obtidos no Campeo-
nato Nacional promovido pela Associação Brasileira do Despor-
to para Deficiente Intelectual, realizado no Ginásio Ibirapuera, na
cidade de São Paulo, entre os dias 28 e 30 de junho, onde Avaré
pode ser muito bem representada graças aos esforços contínu-
os desta entidade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações a Maykon Garramona, pelos ex-
pressivos resultados obtidos no Campeonato Nacional promovi-
do pela Associação Brasileira do Desporto para Deficiente Inte-
lectual, realizado no Ginásio Ibirapuera, na cidade de São Paulo,
entre os dias 28 e 30 de junho, onde Avaré pode ser muito bem
representada graças ao bom desempenho deste atleta.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações a Diego Perez Ramos, pelos ex-
pressivos resultados obtidos no Campeonato Nacional pro-
movido pela Associação Brasileira do Desporto para Deficiente
Intelectual, realizado no Ginásio Ibirapuera, na cidade de São
Paulo, entre os dias 28 e 30 de junho, onde Avaré pode ser muito
bem representada graças ao bom desempenho deste atleta.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações a Lucas Bovolenta, pelos expressi-
vos resultados obtidos no Campeonato Nacional promovido pela
Associação Brasileira do Desporto para Deficiente Intelectual,
realizado no Ginásio Ibirapuera, na cidade de São Paulo, entre
os dias 28 e 30 de junho, onde Avaré pode ser muito bem repre-
sentada graças ao bom desempenho deste atleta.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações a Washington Justino, pelos ex-
pressivos resultados obtidos no Campeonato Nacional promovi-
do pela Associação Brasileira do Desporto para Deficiente Inte-
lectual, realizado no Ginásio Ibirapuera, na cidade de São Paulo,
entre os dias 28 e 30 de junho, onde Avaré pode ser muito bem
representada graças ao bom desempenho deste atleta.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Carolina Javaro pela conquista do 2º Lugar
no I Confota - Concurso Fotográfico de Avaré, realizado pela
Secretaria da Cultura de Avaré, tendo a fotografia o titulo Matriz
Nossa Senhora Das Dores I.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Marco Benoli de Oliveira pela conquista do 3º
Lugar no I Confota - Concurso Fotográfico de Avaré, realizado
pela Secretaria da Cultura de Avaré, tendo a fotografia o titulo
Brincando com gotas d’água.
· Que seja oficiado a Secretaria de Turismo de Avaré, para que
estude a possibilidade de realizar em data apropriada, no Par-
que de Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel, Campeonato
Municipal de Pipas, uma vez que esta é uma das atividades
recreativas mais apreciadas entre crianças e adolescentes de
nossa cidade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações ao Ilustre Vereador Jair Canovas,

pelo novo desafio assumido frente a recém criada Secretaria de
Governo, desejamos todo o sucesso junto ao Poder Executivo,
pois todo esforço e dedicação de Vossa Senhoria resultara em
benefícios para o povo avareense.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações aos funcionários do ESF III “Dr. Dante Cavecci”
pela realização de Festa Junina para os moradores do Bairro
Jardim Paineiras, evento ocorrido no dia 25 de julho e que contou
com grande participação popular.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
aplausos e parabenizações ao Secretário da Cultura Sr. Gilson
Câmara e demais funcionários pela realização da “II Semana
Djanira”, acorrida no memorial Djanira entre os dias 19 e 20 de
junho, onde através deste importante evento nossa população
pode conhecer melhor sobre a vida e obra desta grande artista
avareense.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenização aos funcionários Posto de Atendimento a Saúde
do Bairro Jardim Vera Cruz pela realização de Festa Junina no
bairro, ocorrida no dia 04 de julho, que contou com grande par-
ticipação popular.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações a Sra. Regiane Araújo Coordenadora
do Centro de Referência do Trabalhador – CEREST pela realiza-
ção do 1º Seminário Regional em Saúde do Trabalhador, ocorrido
no dia 30 de junho no plenário da Câmara Municipal de Avaré.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações ao Sr. Aparecido Fernandes Junior,
“Gato” pela empenho e esforço dedicado na concretização da
aquisição de área para construção Escola do SESI, investimento
de aproximadamente 11 milhões de reais que trará grande bene-
ficio para nossos munícipes.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenização a Unimed Avaré pela conquista do Selo de Res-
ponsabilidade Social, certificado nacional que reconhece o im-
portante trabalho que a Empresa Unimed de Avaré tem realiza-
do tanto na área social como na área ambiental.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Empresa Sensações Doces, pela inaugura-
ção de sua loja no mês de junho, contribuindo assim para gera-
ção de empregos e tributos para nossa cidade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Cia de Artes Cênicas Gil Vicente pela con-
quista de diversos prêmios como Melhor Cenário, Melhor Figuri-
no dentre outros, no Festival de Teatro Amador – FESTAR, rea-
lizado na cidade de Bernardino de Campos, mostrando assim a
qualidade dos artistas de nossa cidade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a todos os funcionários e diretores da Escola
Rudolf Lanz, por realização de Tradicional Festa Junina, evento
cultural que ocorrido nos mês de junho e que contou com grande
participação popular.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de para-
benização a Senhora Cida Dalcim e aos demais integrantes da
Associação dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de
Avaré – AFUNSERA pela realização do I Torneio de Truco de du-
plas, ocorrido no dia 21 de junho na sede social da entidade, que
contou como grande participação de duplas da cidade de Avaré.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenização ao Ciclista Carlos Henrique Paixão, pelos excelen-
tes resultados obtidos em provas de Mountain Bike, em disputas
realizadas nas cidades de Salto, Ipauçu e Pederneiras, tendo
representando de maneira marcante o nome de nossa cidade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenização ao Ciclista Gabriel Nascimento, pelos excelentes
resultados obtidos em provas de Mountain Bike, em disputas
realizadas nas cidades de Salto, Ipauçu e Pederneiras, tendo
representando de maneira marcante o nome de nossa cidade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de parabe-
nização a direção da TV Avaré, pela brilhante iniciativa em montar
stand audiovisual no Centro da cidade para transmissão do evento de
Quarto de Milha – ABQM, iniciativa pioneira que levou este importantís-
simo evento a proximidade com a população e o comércio de Avaré.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de aplau-
sos e parabenizações ao Presidente da Associação Brasileira do
Quarto de Milha – ABQM, Sr. Ovídio Vieira e aos demais membros
desta Associação pelo importante evento realizado em nossa cida-
de, que beneficiou o comércio e o esporte eqüestre em toda região.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenização a Sra. Mirthes Vieira e aos demais funcionários
da Secretaria de Meio Ambiente de Avaré pela realização de
palestra sobre coleta seletiva, realizada no dia 07 de julho para
jovens e adolescentes que participam do Projeto Guri, iniciativa
de muita importância, pois desenvolve nesses jovens e adoles-
centes a censo de contribuição ao Meio Ambiente.
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· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenização ao 53º Batalhão de Policia Militar de Avaré, pela
realização de sua 1º Festa Junina, ocorrida no dia 08 de julho,
evento cultural de grande importância e que contou com grande
apoio de toda população.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações ao Grupo Bizungão, através da Sra.
Suzana Incau Silva, pela participação no congresso da Associ-
ação Brasileira do Quarto de Milha – ABQM, com a Campanha
“Doe Órgãos, Salve Vidas”, transmitindo assim a importância da
doação de órgãos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações ao 12º Grupamento do Corpo de
Bombeiros de Avaré pela realização da Campanha “Bombeiro
Sangue Bom” iniciativa que visa a arrecadação de sangue para
abastecer bancos de sangue no período de inverno.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações a Diego Pires, pelos expressivos
resultados obtidos no Campeonato Nacional promovido pela
Associação Brasileira do Desporto para Deficiente Intelectual,
realizado no Ginásio Ibirapuera, na cidade de São Paulo, entre
os dias 28 e 30 de junho, onde Avaré pode ser muito bem repre-
sentada graças ao bom desempenho deste atleta.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações a Matheus Chinedel, pelos expres-
sivos resultados obtidos no Campeonato Nacional promovido
pela Associação Brasileira do Desporto para Deficiente Intelec-
tual, realizado no Ginásio Ibirapuera, na cidade de São Paulo,
entre os dias 28 e 30 de junho, onde Avaré pode ser muito bem
representada graças ao bom desempenho deste atleta.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações a Isaias Silva, pelos expressivos
resultados obtidos no Campeonato Nacional promovido pela
Associação Brasileira do Desporto para Deficiente Intelectual,
realizado no Ginásio Ibirapuera, na cidade de São Paulo, entre
os dias 28 e 30 de junho, onde Avaré pode ser muito bem repre-
sentada graças ao bom desempenho deste atleta.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações a Tiago Luzimak, pelos expressivos
resultados obtidos no Campeonato Nacional promovido pela
Associação Brasileira do Desporto para Deficiente Intelectual,
realizado no Ginásio Ibirapuera, na cidade de São Paulo, entre
os dias 28 e 30 de junho, onde Avaré pode ser muito bem repre-
sentada graças ao bom desempenho deste atleta.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações a Geraldo Couto, pelos expressi-
vos resultados obtidos no Campeonato Nacional promovido pela
Associação Brasileira do Desporto para Deficiente Intelectual,
realizado no Ginásio Ibirapuera, na cidade de São Paulo, entre
os dias 28 e 30 de junho, onde Avaré pode ser muito bem repre-
sentada graças ao bom desempenho deste atleta.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações a José Roberto Martins, pelos ex-
pressivos resultados obtidos no Campeonato Nacional pro-
movido pela Associação Brasileira do Desporto para Deficiente
Intelectual, realizado no Ginásio Ibirapuera, na cidade de São
Paulo, entre os dias 28 e 30 de junho, onde Avaré pode ser muito
bem representada graças ao bom desempenho deste atleta.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações ao Técnico José Aldeni Silva, pelos
expressivos resultados obtidos pelos atletas da APAE no Cam-
peonato Nacional promovido pela Associação Brasileira do
Desporto para Deficiente Intelectual, realizado no Ginásio Ibira-
puera, na cidade de São Paulo, entre os dias 28 e 30 de junho,
onde Avaré pode ser muito bem representada graças ao esfor-
ço e trabalho realizado.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao Sr. João Fidelis e a todos os membros do
Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade
Negra Municipal que foram empossados no ultimo dia 17 de
julho, em cerimônia realizada na Câmara Municipal, ressaltando
o importante trabalho que este conselho desempenhara na co-
munidade local.
· REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, que seja consignado em ata de nossos
trabalhos votos de agradecimentos ao Ilustre Secretário Estadual
do Meio Ambiente, Sr. Xico Graziano, pelo convenio firmado com a
Secretaria do Meio Ambiente de Avaré, que resultara na retirada
do amianto que se encontra em nossa cidade, esforço de extre-
ma importância para manutenção do meio ambiente.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenização ao Núcleo e Orientação e Capacitação à Infância
e Juventude de Avaré – NOCAIJA (Guarda Mirim) pela realiza-
ção do Arraia do Núcleo, evento ocorrido nos dias 20 e 21 de
junho e que contou com grande participação popular.

· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenização a Sra. Patrícia Galvão Gomes de Oliveira por ter
assumido a Presidência do Rotary Club de Avaré Expoente, para
o ano 2009/2010, em cerimônia de posse realizada no dia 10 de
julho no Hotel Villa Verde.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenização a diretoria e aos funcionários do Lar São Vicen-
te pela realização de Festa Junina, ocorrida no dia 16 de julho,
que contou com grande participação popular.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenização a Associação Amigos do Bairro Ipiranga pela
realização de tradicional Festa Junina do Bairro, ocorrida no dia
12 de julho e que contou com grande participação popular.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao Sr. Aparecido Fernandes Junior – Gato, por
ter assumido a Presidência do Rotary Club Avaré, em evento
realizado no dia 30 de junho na Sede do Club onde também
demais membros da diretoria foram empossados.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenização a toda diretoria e funcionários da Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Avaré - APAE pela realiza-
ção de Feijoada Beneficente, ocorrida no dia 05 de julho, campa-
nha que teve como objetivo a arrecadação de fundos para a
manutenção desta importante entidade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao Sr. Shinya Takahagui, por ter assumido a
Presidência do Rotary Club Jurumirim, em evento realizado do
dia 02 de julho na sede do Club onde também demais membros
da diretoria foram empossados.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenização a Nova Diretoria que assumiu a presidência do
Centro Avareense, em eleições ocorridas no dia 28 de junho e
com a chapa de nome “Ética, Respeito e Atitude” a Nova Diretoria
dirigirá o Clube no biênio 2009-2011.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Diretoria e a aos funcionários do Colégio Di-
mensão Avaré, pela realização de Festa Junina, ocorrida na
sede do colégio no dia 27 de junho e contou com grande partici-
pação popular.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a empresa Menegazzo Distribuidora de Bebi-
das, pela realização de encontro de funcionários, ocorrido no
dia 27 de junho, que contou a presença dos diretores da empre-
sa, e demais convidados, encontro que visou a preparação dos
funcionários e definição de estratégias visando fomento do co-
mércio de bebidas em Avaré e Região.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenização a Diretoria e aos Funcionários do Colégio Tyto
Alba / Seta pela realização de Festa Junina, ocorrida no dia 26
de junho em sua Sede, e que contou com grande participação
popular.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Magda R. L. Nishida pela conquista do 1º
Lugar no I Confota - Concurso Fotográfico de Avaré, realizado
pela Secretaria da Cultura de Avaré, tendo a fotografia o titulo
Senhora e Seu Palheiro.

GERMINAL PEGOLI JÚNIOR – 1º SECRETÁRIO
· Sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES ,
ao Senhor Custódio Teixeira, encarregado das vias públicas
desta municipalidade pelos relevantes serviços prestados em
nossa cidade.
· Que seja oficiado a policia Militar, intensificar o patrulha-
mento na rua Minas Gerais, próximo ao posto de Saúde do
Bairro Alto, onde estão transitando veículos e motos na
contra mão, oferecendo riscos aos pedestres e motoristas
que trafegam naquele trecho, conforme reclamação dos
moradores locais.
· Que seja oficiado a Sabesp, que providencie o fechamento
do buraco que está há três meses aberto, na Rua Antônio
Gomes de Amorim em frente a praça João Valente no bairro
VL Martins II.
· Sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES,
ao Senhor Oscar Ayres, diretor da garagem e coordenador ser-
viço de urbano e rural desta municipalidade, pelos relevantes
serviços prestados em nossa cidade.
· Que seja oficiado a Policia Militar, que intensifique o tra-
balho de patrulhamento na praça Almirante Tamandaré nos
horários das 21:00h às 00:00h, pois vândalos apagam as
luzes da praça para usarem o referido local para uso de
drogas e fazendo arruaça quebram vidros das residênci-
as vizinhas.
· Seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de
profundo pesar pelo falecimento do Srª: JOSEFA MARIA DE
JESUS.

BENEDICTO BRAZ FERREIRA – 2º SECRETÁRIO
· Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que informe
a esta Casa de Leis se existe projeto para ampliação da Secre-
taria Municipal da Saúde no Centro Administrativo (CA), ou ainda
se existe projeto para transferir essa importante secretaria para
um outro local mais adequado.
· Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, para que através
do setor competente informe a esta Casa de Leis o porquê do
fechamento do Campo de Malha que vinha funcionando junto ao
Ginásio de Esportes Tico do Manolo, no bairro Brabância.
· Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através
do Setor Competente procure acionar o Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER) no sentido de tomar as devidas provi-
dências com relação ao estado precário em que se encontra a
Rodovia Salim Antônio Curiati (SP-245.

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
· Oficiar a EDITORA FARTURA LTDA solicitando informações es-
clarecedoras dos critérios utilizados na elaboração da enquete
recentemente realizada pelo seu jornal através da qual procura-
va apontar o Vereador de pior desempenho no primeiro semes-
tre de 2009.
· Oficiar o SR. CLÁUDIO F. ALBUQUERQUE, Rua Goiás nº 1800-
, em nossa Cidade, parabenizando-o pela dedicação e total des-
prendimento, com que tem idealizado e dirigido os sucessivos
Festivais denominados CLÁSSICOS DO CINEMA, realizados em
sua Sala Particular de Projeção.
· Solicitar de S. Excia. o Prefeito da Estância Turística de Avaré, Sr.
Rogélio Barchetti Urrêa, informar se há intenção, por parte do Gover-
no do Estado, de destinar o prédio do antigo CEFAM para a ETEC.
· Oficiar a EMPRESA OSASTUR sugerindo-a verificar a possibi-
lidade de atender a sugestão apresentada pelo munícipe Ricar-
do Maratta, residente na Rua Minas Gerais número 1939, nesta
cidade. Acreditamos que o alcance dos benefícios ali sugeridos
é tal que permitirá a muitos de nossos jovens, hoje sem possibi-
lidades, cerrar fileiras com aqueles que estão se preparando
para o futuro.
· Solicitar de Sua Excelência, o Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, Sr. Rogélio Barchetti Urrêa, através do Setor
Competente, informar o número de pacientes de Avaré trans-
portados por ônibus para se submeterem a tratamento de saúde
em cidades como São Paulo, Rubião, Jaú, Sorocaba, entre ou-
tras, no período de janeiro a julho de 2009.
· Solicitar de Sua Excelência o Prefeito da Estância Turística de
Avaré, Sr. Rogélio Barchetti Urrêa, informar a esta Casa de Leis,
através do Departamento Competente, quais são os Conselhos
Municipais que atuam no nosso município, composição de cada
um deles e em que data cada um deles passa por renovação.
· Solicitar de S. Excia. o Prefeito da Estância Turística de Avaré,
Sr. Rogélio Barchetti Urrêa, adicionar ao material de divulgação
na mídia oficial da Prefeitura mensagens fomentando a Posse
Responsável dos Animais.
· Solicitar de Sua Excelência o Governador José Serra providen-
ciar o recapeamento e a melhoria da sinalização da Estrada SP
245, no trecho que serve os Municípios de Avaré. Cerqueira
César e Águas de Santa Bárbara. A presente propositura vem
ao encontro do desejo dos muitos usuários habituais, diante de
um crescente número de acidentes.
· Solicitar de Sua Excelência o Prefeito Municipal da Es-
tância Turística de Avaré, Sr. Rogélio Barchetti Urrêa, in-
formar a esta Casa de Leis o valor do repasse, mês a
mês, efetuado pela SPVIAS, como concessionária admi-
nistradora do pedágio de trecho da SP 255, nos últimos
doze (12) meses.
· Oficiar a Diretoria da Avareprev solicitando informar a esta
Casa de Leis porque os seus aposentados não têm direito ao
crédito consignado que é largamente utilizado por todos os de-
mais aposentados, conforme legislação federal, inclusive, se-
gundo informações, essa barreira se estende ao convênio mé-
dico e farmacêutico.
· Solicitar de S.Excia o Prefeito da Estância Turística de Avaré,
Sr. Rogélio Barchetti Urrêa informações sobre a situação legal
da doação feita pela família da Senhora Bertha Bannwarth, em
administração anterior da área onde hoje situa-se o Lago deno-
minado pelo seu nome.
· Fornecer uma relação completa de todos os inscritos, e qual o
resultado da classificação dos concursandos do primeiro con-
curso realizado por esta Casa no ano de 2004.
· Solicitar de S.Excia o Prefeito da Estância Turística de Avaré,
Sr. Rogélio Barchetti Urrêa informar a esta Casa a posição atual
da dívida de energia elétrica da Prefeitura com a CPFL (Cia.
Paulista de Força e Luz).
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· Informações sobre a obrigatoriedade dos Senhores Prefeito,
Vice-Prefeito e Vereadores de apresentação anual da “Declara-
ção de Bens” em cumprimento de Lei Municipal de autoria da
Vereadora Rosângela Paulucci, aprovada nesta Casa em legis-
lação anterior.
· Oficiar Sua Excelência o deputado federal DUARTE NOGUEIRA,
transmitindo os agradecimentos desta Casa de Leis, pelo seu
empenho na aprovação da Emenda Orçamentária de R$100.000,00
(cem mil reais) para a Santa Casa de Misericórdia de Avaré.
· Solicitar de S.Excia o Prefeito da Estância Turística de Avaré,
Sr. Rogélio Barchetti Urrêa e da AVAREPREV informações sobre
a política de reajustes para aposentados da Municipalidade.
· Solicitar de S.Excia o Prefeito da Estância Turística de Avaré,
Sr. Rogélio Barchetti Urrêa determinar à Secretaria do Bem-Es-
tar Social prestar a esta Casa de Leis informações a respeito de
uma entidade denominada GRUPO REGIONAL DE ORGANIZA-
ÇÃO SOCIAL.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
· Que seja oficiado à Secretária Municipal do Meio Ambiente, Sra.
Mirthes Iara Freitas de Vieira convidando-a comparecer a esta
egrégia Casa de Leis no dia 10 agosto do corrente ano, a fim de
vir informar sobre o projeto Município Verde.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
Fundo Social de Solidariedade, através da Primeira Dama Maria
Silvia Pedro e demais funcionários pela excelente “Campanha
do Agasalho” realizada neste corrente ano.A arrecadação atin-
giu um recorde próximo de 46 mil peças de agasalhos e merece
todo reconhecimento desta egrégia Casa de Leis.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a atleta
Narandra Nakamura de Oliveira Faustino, pela participação nos
53º Jogos Regionais realizado em São Roque. A atleta com ótimo
desempenho, conquistou no Judô feminino livre /2º Divisão me-
dalha de bronze.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a atleta
Eleudis de Souza Valentim, pela participação nos 53º Jogos Regi-
onais realizado em São Roque. A atleta com ótimo desempenho,
conquistou no Judô feminino livre /2º Divisão medalha de ouro.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a atleta
Tainah Camila Coelho, pela participação nos 53º Jogos Regionais
realizado em São Roque. A atleta com ótimo desempenho, con-
quistou no Judô feminino livre /2º Divisão 3 medalhas de ouro.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a José
Benedito Barbosa por todo apoio e serviços prestados, a todos
que participaram do 53º Jogos Regionais, realizado em São Roque.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a Gui-
lherme Belchior por todo apoio e serviços prestados, a todos que
participaram do 53º Jogos Regionais, realizado em São Roque.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a Abel Carlos
Aparecido de Lima por todo apoio e serviços prestados, a todos que
participaram do 53º Jogos Regionais, realizado em São Roque
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a atleta
Victória Larissa Chisso de Lara, pela participação nos 53º Jogos
Regionais realizado em São Roque. A atleta com ótimo desempe-
nho, conquistou na Natação /2º Divisão medalha de bronze.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a atleta
Maiara Paulino Silvestre, pela participação nos 53º Jogos Regi-
onais realizado em São Roque. A atleta com ótimo desempenho,
conquistou na Natação /2º Divisão 4 medalhas de ouro.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a atleta
Larissa Cristina Campos Silva, pela participação nos 53º Jogos
Regionais realizado em São Roque. A atleta com ótimo desempe-
nho, conquistou na Natação /2º Divisão 4 medalhas de ouro.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a atleta
Karina Rodrigues de Almeida, pela participação nos 53º Jogos
Regionais realizado em São Roque. A atleta com ótimo desempe-
nho, conquistou na Natação /2º Divisão medalha de bronze.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a atleta
Gabrielle M. Prado Simonassi, pela participação nos 53º Jogos
Regionais realizado em São Roque. A atleta com ótimo desempe-
nho, conquistou na Natação /2º Divisão 3 medalhas sendo 1 de
ouro, 1 de prata e 1 de bronze.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a atleta Flavia
Rocha Souza, pela participação nos 53º Jogos Regionais realizado em
São Roque. A atleta com ótimo desempenho, conquistou na Natação /
2º Divisão 3 medalhas sendo 2 de bronze e 1 de prata.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a atleta
Fernanda Anselmo Ferreira, pela participação nos 53º Jogos
Regionais realizado em São Roque. A atleta com ótimo desempe-
nho, conquistou na Natação /2º Divisão 4 medalhas sendo 1 de
ouro,1 de prata e 2 de bronze
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a atleta
Camila Baptista, pela participação nos 53º Jogos Regionais rea-
lizado em São Roque. A atleta com ótimo desempenho, conquis-
tou na Natação /2º Divisão 2 medalhas de prata e 1 de bronze.

· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a atleta
Bruna Fernanda Henrique, pela participação nos 53º Jogos Regio-
nais realizado em São Roque. A atleta com ótimo desempenho, con-
quistou na Natação /2º Divisão 2 medalhas de prata e 1 de bronze.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a atleta
Andressa Cristina Sorbo Martins, pela participação nos 53º Jo-
gos Regionais realizado em São Roque. A atleta com ótimo de-
sempenho, conquistou na Natação /2º Divisão 4 medalhas
sendo1 de ouro e 3 de prata.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
atleta Pedro Augusto Fernando, pela participação no 53º Jogos
Regionais, realizado em São Roque.O atleta com ótimo desem-
penho conquistou medalha de bronze, na modalidade de Karatê
Masculino Livre/2º Divisão.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
atleta Eliezer Nunes Lopes, pela participação no 53º Jogos Re-
gionais, realizado em São Roque.O atleta com ótimo desempe-
nho conquistou medalha de bronze, na modalidade de Karatê
Masculino Livre/2º Divisão.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
atleta Clodoaldo da Silva pela participação no 53º Jogos Regio-
nais, realizado em São Roque.O atleta com ótimo desempenho
conquistou medalha de bronze, na modalidade de Karatê Mas-
culino Livre/2º Divisão.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
atleta Bruno Diego da Silva, pela participação no 53º Jogos Re-
gionais, realizado em São Roque. O atleta com ótimo desempe-
nho conquistou 2 medalhas de bronze, na modalidade de Karatê
Masculino Livre/2º Divisão.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré Sr.Rogélio Bar-
cheti Urrêa, por todo o apoio fornecido à Secretaria Municipal de
Esportes para a participação nos 53º Jogos Regionais realizado
em São Roque. O município conquistou o 3º lugar na classifica-
ção geral, com um total de 80 medalha sendo 30 de ouro, 24 de
prata e 26 de bronze
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a Polí-
cia Militar de Avaré e a Associação Comercial e Industrial de
Avaré-ACIA que em parceria, lançaram uma campanha para
combater os furtos e roubos de veículos na cidade. A campanha
busca ampliar através da parceria, as medidas de segurança
preventiva para toda a população avareense.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a equipe de
Karatê avareense pela participação na I Copa Embu das Artes de
Karatê Interestilos.A equipe garantiu um ótimo resultado, conquistan-
do ao todo 30 medalhas sendo, 7 ouro, 12 prata e 11 de bronze.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
técnico Hélio Costa de Oliveira, pela participação no 53º Jogos
Regionais realizado em São Roque, conquistando com a equipe
de Handebol Masculino medalha de ouro.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
técnico Nenê Rocha, pela participação no 53º Jogos Regionais
realizado em São Roque, conquistando com a equipe de Futebol
Feminino medalha de ouro.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a téc-
nica Neusania Ap. Nunes Martins, pela participação no 53º Jo-
gos Regionais realizado em São Roque, conquistando com a
equipe de Basquetebol Feminino medalha de prata.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
técnico Arthur Leandro, pela participação no 53º Jogos Regio-
nais realizado em São Roque, conquistando com a equipe de
Basquetebol Masculino medalha de ouro.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
técnico Rafael Girotto, pela participação no 53º Jogos Regionais
realizado em São Roque.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
técnico Hélio Costa de Oliveira, pela participação no 53º Jogos
Regionais realizado em São Roque, conquistando com a equipe
de Tênis medalha de bronze.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
técnico Valter Inácio de Moraes Alves, pela participação no 53º
Jogos Regionais realizado em São Roque, conquistando na mo-
dalidade Capoeira Masculino e Feminina 2 medalhas de prata.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
técnico Walter Moreira, pela participação no 53º Jogos Regio-
nais realizado em São Roque, conquistando com as equipes de
Natação Feminina e Masculina diversas medalhas.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a atleta
Thais Cristina Silvério, pela participação no 53º Jogos Regio-
nais, realizado em São Roque. A atleta com ótimo desempenho,
conquistou medalha de bronze, na modalidade Karatê Feminino
Livre/2º Divisão.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a atleta
Jéssica Maiara da Cruz, pela participação no 53º Jogos Regio-
nais, realizado em São Roque.A atleta com ótimo desempenho,

conquistou 2 medalhas sendo 1de prata e 1de bronze, na moda-
lidade Karatê Feminino Livre/ 2º Divisão.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a atleta
Cristina Rodrigues de Camargo, pela participação no 53º Jogos
Regionais, realizado em São Roque. A atleta com ótimo desem-
penho, conquistou medalha de bronze, na modalidade Karatê
Feminino Livre/ 2º Divisão.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a atleta
Ana Carolina Gomes Lira, pela participação no 53º Jogos Regi-
onais, realizado em São Roque. A atleta com ótimo desempenho,
conquistou medalha de bronze, na modalidade Karatê Feminino
Livre/2º Divisão.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
massagista, Sebastião Pedro Filho, pela participação no 53º Jo-
gos Regionais realizado em São Roque. O massagista desem-
penhou um excelente trabalho nos atletas.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
massagista, Milton Natalino Pedro, pela participação no 53º Jo-
gos Regionais realizado em São Roque. O massagista desem-
penhou um excelente trabalho nos atletas.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
massagista, Claudinei Guarino, pela participação no 53º Jogos
Regionais realizado em São Roque. O massagista desempe-
nhou um excelente trabalho nos atletas.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao auxi-
liar técnico Sandro de Oliveira Cunha, pela participação no 53º
Jogos Regionais realizado em São Roque, conquistando com a
equipe de Natação Feminina e Masculina diversas medalhas.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
auxiliar técnico Luiz R. Velludo, pela participação no 53º Jogos
Regionais realizado em São Roque, conquistando com a equipe
de Basquetebol Masculino medalha de ouro.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
auxiliar técnico Eliandro Braga, pela participação no 53º Jogos
Regionais realizado em São Roque, conquistando com a equipe
de Futsal Feminino Sub 21 medalha de ouro.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
auxiliar técnico Benedito da Silva, pela participação no 53º Jo-
gos Regionais realizado em São Roque, conquistando com a
equipe de Futebol Feminino medalha de ouro.
· Que seja oficiado ao Sr.Prefeito Municipal Rogélio Barcheti Ur-
rêa, para que informe a esta Edilidade se existe previsão para
realização de obras de infra-estrutura no Distrito Industrial.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
técnico Elson Carlota, pela participação no 53º Jogos Regionais
realizado em São Roque, conquistando com a equipe de Futsal
Feminino Sub 21 medalha de ouro.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à equi-
pe de Basquetebol Feminino Livre, pela participação no 53º Jo-
gos Regionais realizado em São Roque. A equipe com ótimo
desempenho, conquistou medalha de prata -2º Divisão.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à equi-
pe de Bocha Livre, pela participação no 53º Jogos Regionais
realizado em São Roque. A equipe com ótimo desempenho, con-
quistou medalha de bronze -2º Divisão.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a atleta
Josiele Lopes da Fonseca, pela participação nos 53º Jogos Regi-
onais realizado em São Roque. A atleta com ótimo desempenho,
conquistou na Capoeira Feminina/ 2º Divisão medalha de prata.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao atleta
Valter Inácio de Morais Alves, pela participação no 53º Jogos regi-
onais realizado em São Roque. O atleta com ótimo desempenho,
conquistou na capoeira masculina/ 2º Divisão medalha de prata.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à equi-
pe de Futebol Feminino- livre, pela participação no 53º Jogos
Regionais realizado em São Roque. A equipe com ótimo desem-
penho, conquistou medalha de ouro -2º Divisão.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à equi-
pe de Futsal Feminino Sub 21, pela participação no 53º Jogos
Regionais realizado em São Roque. A equipe com ótimo desem-
penho, conquistou medalha de ouro -1º Divisão.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à equi-
pe de Handebol Masculino Livre, pela participação no 53º Jogos
Regionais realizado em São Roque. A equipe com ótimo desem-
penho, conquistou medalha de ouro -2º Divisão.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à equi-
pe de Tênis Livre, pela participação no 53º Jogos Regionais
realizado em São Roque. A equipe com ótimo desempenho, con-
quistou medalha de bronze -2º Divisão
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
Secretário de Esportes Municipal da Estância Turística de Ava-
ré, Sr. Daulus Eduardo Soares Paixão pela excelente participa-
ção no 53º Jogos Regionais, realizado em São Roque. Conquis-
tando no total 80 medalhas, sendo 30 de ouro, 24 de prata e 26
de bronze para o município e o 3º lugar na classificação geral.
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· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
atleta Matheus Rodrigues Aleu, pela participação no 53º Jogos
Regionais realizado em São Roque. O atleta com ótimo desem-
penho, conquistou na natação /2º Divisão medalha de bronze.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao atleta
Maicon Eduardo Prado Tomazella, pela participação no 53º Jogos
Regionais realizado em São Roque. O atleta com ótimo desempe-
nho, conquistou na natação /2º Divisão medalha de prata.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
atleta Jean Carlos Tanaka, pela participação no 53º Jogos Regi-
onais realizado em São Roque. O atleta com ótimo desempenho,
conquistou na natação /2º Divisão medalha de prata.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
atleta Eduardo Rodrigues Almeida, pela participação no 53º Jo-
gos Regionais realizado em São Roque. O atleta com ótimo de-
sempenho, conquistou na natação /2º Divisão 4 medalhas sen-
do 2 de ouro e 2 de prata.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
atleta Diego Henrique T. Stelzer, pela participação no 53º Jogos
Regionais realizado em São Roque. O atleta com ótimo desem-
penho, conquistou na natação /2º Divisão 4 medalhas sendo 3
de prata e 1 de bronze.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
atleta Almir Gustavo Sorbo Martins, pela participação no 53º
Jogos Regionais realizado em São Roque. O atleta com ótimo
desempenho, conquistou na natação /2º Divisão 4 medalhas
sendo 2 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze.
· Voto de profundo pesar pelo falecimento da Sra. Haydêe Cli-
vatti Garcia ocorrido em Taquarituba, no dia 06 de julho do cor-
rente ano.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a Elian-
dro Rogério Braga, pelo excelente desempenho de suas ativida-
des no 53º Jogos Regionais realizado em São Roque.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a Maria
Comotti, pelo excelente desempenho de suas atividades no 53º
Jogos Regionais realizado em São Roque.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a Maria
José Barbosa, pelo excelente desempenho de suas atividades
no 53º Jogos Regionais realizado em São Roque.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a Ro-
berval Maciel de Oliveira, pelo excelente desempenho de suas
atividades no 53º Jogos Regionais realizado em São Roque
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a Maria
Aparecida de Oliveira Claro, pelo excelente desempenho de suas
atividades no 53º Jogos Regionais realizado em São Roque.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a Wan-
der Manoel Gonçalves, pelo excelente desempenho de suas
atividades no 53º Jogos Regionais realizado em São Roque.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a atleta
Yasmin Vieira Soares de Soares, pela participação na Copa de
Karatê Interestilos em Embu das Artes-SP. A atleta conquistou
com ótimo desempenho, medalha de prata no kumitê e medalha
de bronze no Kata.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à equi-
pe de Basquetebol Masculino Livre, pela participação no 53º
Jogos Regionais realizado em São Roque. A equipe com ótimo
desempenho, conquistou medalha de ouro -2º Divisão.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
técnico Alexandre Faustino, pela participação no 53º Jogos Re-
gionais realizado em São Roque, conquistando com as equipes
de Judô Masculino e Feminino diversas medalhas.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
técnico Décio Milanezzi Junior, pela participação no 53º Jogos
Regionais realizado em São Roque, conquistando com a equipe
de Bocha medalha de bronze.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
técnico Clodoaldo da Silva, pela participação no 53º Jogos Regi-
onais realizado em São Roque, conquistando com as equipes de
Karatê Masculino e Feminino diversas medalhas.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
assessor de imprensa, José Carlos Barbosa, pela participação
no 53º Jogos Regionais realizado em São Roque.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
assessor de imprensa, Marcelo de Castro, pela participação no
53º Jogos Regionais realizado em São Roque.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
Prefeito da Estância Turística de Avaré Sr. Rogélio Barcheti Ur-
rêa, que juntamente com Secretária de Saúde implantou um novo
benefício para a população avareense que é o “Disque Saúde”,
recurso este que possibilita diminuir as filas nos postos de saú-
de com rapidez e praticidade no atendimento à população.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a Sér-
gio Pedro, pelo excelente desempenho de suas atividades no
53º Jogos Regionais realizado em São Roque.

· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao atleta
Augusto de Oliveira Junior, pela participação nos 53º Jogos Regi-
onais realizado em São Roque. O atleta com ótimo desempenho,
conquistou no Judô livre /2º Divisão medalha de prata.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
atleta Paulo Henrique Conceição, pela participação nos 53º Jo-
gos Regionais realizado em São Roque. O atleta com ótimo de-
sempenho, conquistou no Judô masculino livre /2º Divisão me-
dalha de bronze.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
atleta Leandro Henrique Grizzo, pela participação nos 53º Jo-
gos Regionais realizado em São Roque. O atleta com ótimo de-
sempenho, conquistou no Judô masculino livre /2º Divisão me-
dalha de ouro.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
atleta Emerson de Souza Valentim, pela participação nos 53º
Jogos Regionais realizado em São Roque. O atleta com ótimo
desempenho, conquistou no Judô masculino livre /2º Divisão
medalha de ouro.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
· Seja oficiado ao diretor artístico da Rádio Interativa, Zenna
Araújo, para que o mesmo informe a esta Casa de Leis quais
foram as irregularidades constatadas por ele no Pronto Socorro
Municipal de Avaré, para que o Legislativo possa ter conheci-
mento deste fato e tenha condições de combater o que está
errado, bem como de tomar as providências necessárias para a
solução de eventuais problemas.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe quantos ôni-
bus são disponibilizados pela Secretaria da Saúde para trans-
portar pacientes até o Hospital da Unesp, no distrito de Rubião
Júnior, em Botucatu, bem como quais os dias da semana e horá-
rios que este serviço é prestado.

RODIVALDO RIPOLI
· Que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Rogelio Bar-
chetti, para que o mesmo envie a esta Casa de Leis as seguintes
informações: 1- Houve Licitação para que um novo Banco pos-
sa operar com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Avaré. 2- Se houve, porque tal situação aconteceu e desde
quando a Licitação estaria em vigor e qual o valor que o Banco
vencedor teria repassado á Prefeitura. 3- Soubemos que o Ban-
co Real seria o responsável pelo pagamento dos shows duran-
te a 1º Festa do Peão de Boiadeiro. Se isso é verdade, gostarí-
amos de que tais documentos informando valores fosse envia-
do a essa Câmara Municipal, já que correm boatos de que o
Banco Real é que continuaria operando com a Municipalidade.
· Que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Rogelio Bar-
chetti, para que o mesmo informe a esta Casa de Leis as seguin-
tes informações: 1- Por escrito, quem assinou, se é que existe,
possível autorização para que possa ser realizada no parque
de Exposições Fernando Cruz Pimentel, a Festa denominada
“CARNAPEÃO” no dia 15 de Agosto de 2009, cujo panfleto se-
gue em anexo. 2- Se houve, com base em que tipo de procedi-
mento ou lei foi concebida essa autorização? 3- Foi também
expedido Alvará para a realização de tal evento? 4- Foi definido
qualquer valor de repasse para a Municipalidade, bem como se
existe preços públicos fixados para utilização de bens ou espa-
ços Municipais? 5- Quem será o responsável pelo pagamento
do Ecad, haja vista que a divulgação do evento diz que a festa
acontecerá em dependências da Municipalidade.
· Que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Rogelio Bar-
chetti, para que o mesmo informe a esta Casa de Leis informa-
ções sobre o Tiro de Guerra 02.003 Avaré, a saber: Sabemos
que a Prefeitura atendendo inclusive pedido dessa Casa de
Leis, iniciou reforma nas instalações do Tiro de Guerra de Ava-
ré, cujo Prédio encontra-se em péssimas condições e aprovei-
tamos para indagar o Sr. Prefeito, se o mesmo tem conhecimento
do estado das carteiras usadas pelos atiradores para pales-
tras, provas e outros afins. Se positiva tal pergunta, gostaría-
mos de solicitar ao Sr. Prefeito que estude a possibilidade de
ceder aos atiradores carteiras em bom estado, que podem ser
encontradas em Escolas da Rede Pública Municipal, e que foram
trocadas por outras novas.
· Que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor
Rogelio Barcheti Urrêa, para que estude a possibilidade junto ao
setor competente, em caráter de urgência/urgentíssima, em re-
lação ao programa “Luz para Todos” onde o Sr. Jorge Manoel da
Cruz morador do Bairro São Marcos II, quadra 67, lote 05, se
encontra desde 2006 sem energia elétrica.
· Que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Rogelio Bar-
chetti, para que o mesmo informe a esta Casa de Leis informa-
ções junto a Municipalidade, sob o que se segue: 1- A Municipa-
lidade tem conhecimento das Reformas que estão sendo execu-

tadas no Prédio dos Correios à Rua Santa Catarina e a Delegacia
de Polícia localizada à Avenida Paulo Novaes, em frente a antiga
Loja Cem. 2- Se tais respostas forem positivas, porque a Muni-
cipalidade ainda não intimou os responsáveis por tais obras,
para que sejam instaladas as rampas para cadeirantes.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
· Voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor HELDER
LEAL PAIXÃO
· Sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES
à Associação Educacional do Vale Da Jurumirim – EDUVALE,
pela cerimônia de solenidade de Colação de Grau dos Forman-
dos da I Turma do Curso de Tecnologia em Redes de Computa-
dores, IX Turma do Curso Superior de Administração e VII Turma
do Curso Superior de Direito, evento realizado dia 31 de Julho
nas dependências da Sede Social do Centro Avareense.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe a possibilidade
de converter para três tempos o semáforo localizado na esqui-
na da Rua Mato Grosso com a Rua Piauí.
· Sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES
ao Secretário Municipal de Cultura, Gilson Câmara, pela realiza-
ção da fase Municipal do Mapa Cultural Paulista, ocorrida no dia
29 de junho p. passado.
· Sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES
à Artista Plástica Célia Pires Batista R. da Costa, pela brilhante
representação na fase Municipal do Mapa Cultural Paulista, ob-
tendo 1º lugar na modalidade pintura em telas, realizada no dia
29 de junho p. passado.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
· Após ouvida esta Colenda Casa de Leis, que seja encaminhado
a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, cópia do Ato da Mesa de nº 057/2009, para ciência da-
quela Augusta Corte.
· Que sejam consignados em ata de nossos trabalhos, VOTOS
DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES ao Sr. WAGNER GLAE-
SER, pelo Programa “DROGA É PAPO SÉRIO” do Projeto MR,
levado ao ar todas as quartas feiras através da Radio Interativa
FM no horário das 8:00 às 9:00 horas, pelo pioneirismo, objeti-
vando à orientação, debates, estudos de casos, mobilização da
sociedade, dos educadores, das autoridades e do governo de
nossa cidade para juntos combater tão grave problema que a
juventude esta enfrentando.
· Pesar pelo falecimento da Senhora MARIA DA CONCEIÇÃO
RIBEIRO SILVEIRA

REQUERIMENTOS – SESSÃO 10-08-2009

ROBERTO ARAUJO – PRESIDENTE
· Seja consignado em Ata de nossos trabalhos “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” ao Ilustríssimo Senhor       GUMA
CASTELLUCCI, pelo trabalho que desenvolve de forma voluntária,
ministrando palestras de motivação junto aos funcionários públi-
cos municipais, estimulando-os e capacitando-os a desenvolve-
rem um trabalho com eficiência no que se refere à prestação de
serviço público, conforme ocorreu na palestra ministrada no C.S.U.
– Centro Social Urbano de Avaré, no último dia 23/07, onde a
direção e a equipe ficaram satisfeitos com as orientações recebi-
das, colaborando, assim, para estimular o trabalho em equipe e
tornando o ambiente de trabalho mais harmonioso.
· Seja consignado em Ata de nossos trabalhos “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” a toda Diretoria e alunos do Centro
Brasileiro de Cursos (CEBRAC), pela belíssima sessão solene de
colação de grau realizada no último dia 7 de agosto de 2009 de
mais uma turma dessa conceituada escola que tem como objetivo
desenvolver o potencial das pessoas e formar o cidadão profis-
sional para atuar com brilhantismo no mercado de trabalho.
· Seja consignado em Ata de nossos trabalhos “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” ao Senhor ANTONIO FERREIRA DA
SILVA, o popular “Tatu”, para que através do mesmo sejam para-
benizados os demais Garçons de nossa cidade pela passagem
do Dia do Garçom, comemorado na data de 11 de agosto.
· Pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ RUBENS SILVEIRA.
· Pesar pelo falecimento do Senhor LASARO MANOEL DE OLIVEIRA.
· Pesar pelo falecimento da Senhora ELVIRA SOARES TROIA.
· Pesar pelo falecimento do Senhor NAPOLEÃO RAIMUNDO DE
OLIVEIRA.
· Pesar pelo falecimento da Senhora AMELIA CALDERARI.
· Pesar pelo falecimento do Senhor OSCAR FRANCISCO CARDOSO.
· Pesar pelo falecimento do Senhor NELSON ELIAS CABRAL.
· Pesar pelo falecimento da Senhora MARIA DE LOURDES ROS-
SINI NANNI COSTA.
· Pesar pelo falecimento do Senhor JUNIOR APARECIDO DE OLIVEIRA.
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· Pesar pelo falecimento da Senhora MADALENA CELESTINO DE
OLIVEIRA.
· Seja oficiado a Excelentíssima Senhora Rosita Maria Corrêa
Silvestre de Barros, ex-Secretária Municipal da Educação, para
que informe a esta Colenda Casa de Leis, se algum Presidente
de Partido Político ou se alguma pessoa do quadro do Conselho
de Educação do FUNDEB visitou aquela Secretaria nos últimos
90 (noventa) dias para tentar influenciar em Editais de Licitação,
relacionado à Educação.
· Seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística
de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através do
Departamento de Licitação, informe se algum Presidente de Par-
tido Político ou se alguma pessoa do quadro do Conselho de
Educação do FUNDEB visitou esse Departamento nos últimos 90
(noventa) dias para tentar influenciar em Editais de Licitação,
relacionado à Educação.

JÚLIO CÉSAR THEODORO – VICE-PRESIDENTE
· Que seja oficiado a Secretaria de Saúde para que a mesma
estude a possibilidade de aumentar a disponibilidade de atendi-
mento aos pacientes com necessidades especiais, tanto na área
média como na área odontológica.
· Que seja oficiado a Cooperativa de Eletrificação Rural de Itaí
Paranapanema Avaré Ltda – CERIPA, para que a mesma informe
se há algum projeto de melhorias para o Balneário Costa Azul em
Avaré, caso exista qual é a previsão para que essas melhorias
sejam executadas, pois segundo moradores, no final do ano
quando a demanda no Balneário aumenta, é constante a queda
de energia, o que acarreta prejuízos ao comercio local.
· Que seja oficiado a Diretoria da Santa Casa de Misericórdia de
Avaré, para que informe a esta Casa de Leis o porque de no dia
08 de Agosto as 6:20 da manhã a Dra. Paula – CRM 132904 não se
encontrava mais nas dependências da Santa Casa, uma vez que
segundo informado seu plantão terminaria as 7:00 da manhã. Que
possa informar se o ocorrido foi uma casualidade ou se são
constante as saídas antes dos términos dos plantões médicos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao Secretário de Agricultura de nosso municí-
pio, Sr. Pedro Lucchesi, por seu aniversário comemorado no dia
28 de julho. Pessoa publica que tem se destacado frente a pro-
jetos de grande importância em nosso município.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações ao Posto SEBRAE de Avaré, por
palestra realizada no dia 07 de agosto na sede do SEC Avaré,
que teve como tema: Empreendedor Individual, cujo objetivo foi
de auxiliar pessoas a formalizarem seu empreendimento.
· Que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Rogelio Bar-
chetti Urrêa para que o mesmo estude a viabilidade de se ter no
Pronto Socorro Municipal uma filial da farmácia do Posto da Rua
Acre, que funcione no período noturno.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Empresa PÉ DA ORA, pela conquista do Prêmio
Padrão de Qualidade, em evento realizado no dia 26 de junho,
tendo esta empresa se destacado em seu ramo de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Empresa LOTÉRICA CENTRO E A ZEBRINHA,
pela conquista do Prêmio Padrão de Qualidade, em evento reali-
zado no dia 26 de junho, tendo esta empresa se destacado em
seu ramo de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de para-
benizações a Empresa MARCIO PISCINAS, pela conquista do Prê-
mio Padrão de Qualidade, em evento realizado no dia 26 de junho,
tendo esta empresa se destacado em seu ramo de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de parabe-
nizações a Empresa MARCUS RIO CABELEIREIRO, pela conquista
do Prêmio Padrão de Qualidade, em evento realizado no dia 26 de
junho, tendo esta empresa se destacado em seu ramo de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Empresa NOVA DIESEL BOMBAS INJETORAS,
pela conquista do Prêmio Padrão de Qualidade, em evento reali-
zado no dia 26 de junho, tendo esta empresa se destacado em
seu ramo de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de para-
benizações a Empresa NOVA PERSONA, pela conquista do Prêmio
Padrão de Qualidade, em evento realizado no dia 26 de junho, tendo
esta empresa se destacado em seu ramo de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Empresa OFICINA TRATOR DIESEL PICASSO,
pela conquista do Prêmio Padrão de Qualidade, em evento reali-
zado no dia 26 de junho, tendo esta empresa se destacado em
seu ramo de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de para-
benizações a Empresa OPÇÃO IMÓVEIS, pela conquista do Prêmio
Padrão de Qualidade, em evento realizado no dia 26 de junho, tendo
esta empresa se destacado em seu ramo de atividade.

· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Empresa DISTAK COMUNICAÇÃO VISUAL,
pela conquista do Prêmio Padrão de Qualidade, em evento reali-
zado no dia 26 de junho, tendo esta empresa se destacado em
seu ramo de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Empresa BOTU MOTOS, pela conquista do Prê-
mio Padrão de Qualidade, em evento realizado no dia 26 de junho,
tendo esta empresa se destacado em seu ramo de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Empresa EXPLOSÃO BOUTIQUE, pela con-
quista do Prêmio Padrão de Qualidade, em evento realizado no
dia 26 de junho, tendo esta empresa se destacado em seu ramo
de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Empresa ERES FLORICULTURA, pela con-
quista do Prêmio Padrão de Qualidade, em evento realizado no
dia 26 de junho, tendo esta empresa se destacado em seu ramo
de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Empresa IRANY CARPETES E DECORAÇÕES,
pela conquista do Prêmio Padrão de Qualidade, em evento reali-
zado no dia 26 de junho, tendo esta empresa se destacado em
seu ramo de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de para-
benizações a Empresa LAJÃO AVARÉ, pela conquista do Prêmio
Padrão de Qualidade, em evento realizado no dia 26 de junho, tendo
esta empresa se destacado em seu ramo de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Empresa FERRO VELHO ORLANDO, pela con-
quista do Prêmio Padrão de Qualidade, em evento realizado no
dia 26 de junho, tendo esta empresa se destacado em seu ramo
de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Empresa AVALIM PRODUTOS DE LIMPEZA,
pela conquista do Prêmio Padrão de Qualidade, em evento reali-
zado no dia 26 de junho, tendo esta empresa se destacado em
seu ramo de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Empresa AVAMAQ REFRIGERAÇÃO, pela
conquista do Prêmio Padrão de Qualidade, em evento realizado
no dia 26 de junho, tendo esta empresa se destacado em seu
ramo de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Empresa AVARÉ AQUECEDORES E CONDICI-
ONADORES DE AR, pela conquista do Prêmio Padrão de Quali-
dade, em evento realizado no dia 26 de junho, tendo esta empre-
sa se destacado em seu ramo de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Empresa AVARECRED FINANCIAMENTOS, pela
conquista do Prêmio Padrão de Qualidade, em evento realizado
no dia 26 de junho, tendo esta empresa se destacado em seu
ramo de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Empresa HG TOLDOS, pela conquista do Prê-
mio Padrão de Qualidade, em evento realizado no dia 26 de junho,
tendo esta empresa se destacado em seu ramo de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Empresa INFOTECK COMPUTADORES, pela
conquista do Prêmio Padrão de Qualidade, em evento realizado
no dia 26 de junho, tendo esta empresa se destacado em seu
ramo de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Empresa AUTO MECÂNICA PRATA, pela con-
quista do Prêmio Padrão de Qualidade, em evento realizado no
dia 26 de junho, tendo esta empresa se destacado em seu ramo
de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao Dr. MARCOS C. GALATI, pela conquista do
Prêmio Padrão de Qualidade, em evento realizado no dia 26 de
junho, tendo este se destacado em seu ramo de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Empresa FOTO CHERIE, pela conquista do Prê-
mio Padrão de Qualidade, em evento realizado no dia 26 de junho,
tendo esta empresa se destacado em seu ramo de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de para-
benizações a Empresa PROESTE AVARÉ, pela conquista do Prêmio
Padrão de Qualidade, em evento realizado no dia 26 de junho, tendo
esta empresa se destacado em seu ramo de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Empresa RESTAURANTE VICTORIA DELICA-
TESSEN, pela conquista do Prêmio Padrão de Qualidade, em
evento realizado no dia 26 de junho, tendo esta empresa se
destacado em seu ramo de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de

parabenizações a Empresa RIFER PARAFUSOS E FERRAMEN-
TAS, pela conquista do Prêmio Padrão de Qualidade, em evento
realizado no dia 26 de junho, tendo esta empresa se destacado
em seu ramo de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Empresa TAPEÇARIA 9 DE JULHO, pela con-
quista do Prêmio Padrão de Qualidade, em evento realizado no
dia 26 de junho, tendo esta empresa se destacado em seu ramo
de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de para-
benizações a Empresa TOQUE FINAL, pela conquista do Prêmio
Padrão de Qualidade, em evento realizado no dia 26 de junho, tendo
esta empresa se destacado em seu ramo de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Empresa TUTY BOM LANCHES, pela con-
quista do Prêmio Padrão de Qualidade, em evento realizado no
dia 26 de junho, tendo esta empresa se destacado em seu ramo
de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de para-
benizações a Empresa FISK ENGLISH-ESPANÕL, pela conquista
do Prêmio Padrão de Qualidade, em evento realizado no dia 26 de
junho, tendo esta empresa se destacado em seu ramo de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de para-
benizações a Empresa JORNAL A COMARCA, pela conquista do
Prêmio Padrão de Qualidade, em evento realizado no dia 26 de
junho, tendo esta empresa se destacado em seu ramo de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Empresa REVISTA DESTAK REGIONAL, pela
conquista do Prêmio Padrão de Qualidade, em evento realizado
no dia 26 de junho, tendo esta empresa se destacado em seu
ramo de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Empresa ADVANCE SEGURANÇA ELETRÔNI-
CA, pela conquista do Prêmio Padrão de Qualidade, em evento
realizado no dia 26 de junho, tendo esta empresa se destacado
em seu ramo de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de para-
benizações a Empresa BUFFET DAGOBERTO, pela conquista do
Prêmio Padrão de Qualidade, em evento realizado no dia 26 de
junho, tendo esta empresa se destacado em seu ramo de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de parabe-
nizações a Empresa LAVA RÁPIDO PLANET CAR, pela conquista do
Prêmio Padrão de Qualidade, em evento realizado no dia 26 de junho,
tendo esta empresa se destacado em seu ramo de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de para-
benizações a Empresa LIG CHOPP GERMÂNIA, pela conquista do
Prêmio Padrão de Qualidade, em evento realizado no dia 26 de
junho, tendo esta empresa se destacado em seu ramo de atividade.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Empresa PIZZARIA E ESFIHARIA LOURENA,
pela conquista do Prêmio Padrão de Qualidade, em evento reali-
zado no dia 26 de junho, tendo esta empresa se destacado em
seu ramo de atividade.

GERMINAL PÉGOLI JUNIOR – 1º SECRETÁRIO
· Que seja oficiado à TELEFÔNICA, para que providencie a insta-
lação de telefone público (orelhão), na Praça Mario Lopes Peres.
· Que seja oficiado à TELEFÔNICA, para que providencie a insta-
lação de telefone público (orelhão), na Igreja Universal do Reino
de Deus na Rua: Mato Grosso nº1250 – Centro - Avaré / SP.
· Que seja oficiado “VOTOS DE APLAUSO E PARABENIZAÇÃO
ao Prefeito da Estância Turística de Avaré Sr. Rogélio Barcheti
Urrêa, pelo Governo transparente, com ações importantes, tra-
zendo a tona e punindo atos ilícitos dentro da administração
pública do nosso município.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe ao IBGE –
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as alterações em
nosso município como: abertura de novos logradouros, altera-
ções de nomes de logradouros, novos loteamentos, novas es-
tradas, etc..., assim facilitando trabalho do Censo Demográfico.

BENEDITO BRAZ FERREIRA – 2º SECRETÁRIO
· Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa, para     que
através do Setor Competente promova estudos no sentido de
modificar a preferencial de motoristas no cruzamento das ruas
Pará com Santa Catarina.
· Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que informe
a esta Casa de Leis se foi a pedido do Executivo a instalação de
um “guard-rail” nas proximidades do trevo do Bizungão, ao lado
da antiga sede da 3ª Cia PM, conforme mostra a foto em anexo.
Ressalto que são vários os pedidos feitos a este Vereador para
a retirada do referido obstáculo.
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· Que seja oficiado a SPVias, para que informe a esta Casa de
Leis se existe a possibilidade de retirar um “guard-rail” situado
ao lado da antiga sede da 3ª Cia PM de Avaré (foto em anexo),
pois se trata de reivindicação de motoristas usuários que teriam
assim mais um acesso à SP-255.

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
· Oficiar o primeiro gestor da CPFL de Avaré, convidando-o a
comparecer nesta Casa de Leis, em dia e hora previamente
agendados, a fim de, no Pequeno Expediente de Sessão Ordiná-
ria, fornecer-nos esclarecimentos necessários a respeito dos
freqüentes cortes no fornecimento de energia elétrica, porque
são várias as reclamações de munícipes.
· Informar a esta Casa de Leis se o Povoado de Barra Grande
está incluído no Programa “PREFEITURA NO BAIRRO”
· Solicitar de S. Excia o Prefeito da Estância Turística de Avaré,
Sr. Rogélio Barchetti Urrêa, informar se consta contabilizado
nessa Prefeitura algum pagamento efetuado em favor do Escri-
tório de Advocacia de propriedade do Dr. Mayr Godoy e – em
caso positivo – qual a finalidade de tal pagamento.
· Efetivar as providências necessárias para o encaminhamento
ao Ministério Público desta Comarca da Prestação de Contas
Referente ao Carnaval de 2009 (Avaré Folia 2009).

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
Secretário da Cultura, Sr. Gilson Câmara e toda a sua equipe
pela realização de mais uma edição do Projeto “Horto Encanto”
evento este, que é apresentado todo primeiro domingo do mês,
no palco do Horto Florestal.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à Aca-
demia Ryu Karatê –Dô Shotocan Avaré pela realização da I ª
Copa Avaré de Karatê Interestilos. O evento recebeu apoio da
Prefeitura Municipal através da Secretária Municipal de Espor-
tes, com organização da Federação Paulista de Karatê Interes-
tilos. Participaram da competição 400 atletas, sendo que os atle-
tas da Academia Ryu Karatê de Avaré, com uma excelente par-
ticipação conquistaram 13 medalhas de ouro, 18 de prata e 30
de bronze no total de 61 medalhas.
· Que seja oficiado ao proprietário da Lanchonete Bola Sete, Sr.
Roberto Toshio Sato, votos de congratulação pela iniciativa de an-
tecipar em seu estabelecimento a aplicação da Lei Anti Fumo, vigo-
rando desde o dia 03 de agosto do corrente ano neste local. A
iniciativa foi de orientar seus clientes sobre a nova medida, bem
como desestimulando que cigarros sejam acesos, estabelecendo
assim uma mudança de comportamento com reflexos diretos na
saúde pública, medida tão salutar do Governador Sr. José Serra.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à atleta
Yasmin Vieira Soares de Soares, pela participação na I ª Copa
Avaré de Karatê Interestilos realizada no dia 03 de agosto do
corrente ano. A atleta com ótimo desempenho conquistou meda-
lha de ouro no Kumitê e medalha de bronze no Katá.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao Sr.
Ivan Garcia pela inauguração do Laboratório de Análises Clíni-
cas “Ivan Garcia”, evento este, concretizado no dia 07 de Agos-
to do corrente ano. O laboratório visa oferecer um atendimento
de alta qualidade com profissionais capacitados, garantindo to-
tal confiabilidade em seus serviços.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
Governador do Estado de São Paulo Sr. José Serra, pela criação
da Lei Antifumo que proíbe o consumo de cigarros e similares em
recintos coletivos do Estado de São Paulo. Visto que esta Lei
Antifumo, é uma das melhores leis já sancionadas e que irá
proporcionar diversos benefícios à saúde da população e tam-
bém em relação à questão ambiental.
· Que seja oficiada a empresa “Companhia Paulista de Força e
Luz” (CPFL) - Avaré, para que possa fornecer esclarecimentos
a respeito dos freqüentes cortes no fornecimento de energia
elétrica. A falta de energia elétrica ocasionou diversos contra-
tempos aos munícipes.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a kara-
teca Yasmin Vieira Soares, pela conquista da medalha de ouro
na Copa Piracicaba de Karatê Interestilos, e com excelente de-
sempenho a atleta conquistou também a medalha de prata na
luta e medalha de bronze no Katá.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de
Leis onde está lotado o funcionário municipal Alexandre David
de Oliveira, e se este funcionário prestou algum concurso para
outro cargo nos últimos 4 anos.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de
Leis os motivos de ter sido publicado no jornal A Voz do Vale,

edição de 05/08/2009, balanços e publicações da Prefeitura
Municipal, visto que existe o Semanário Oficial do Município.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que envie a esta Casa de
Leis cópia do Processo de número 305/09, que objetiva a viabi-
lização de transporte coletivo entre Avaré e Botucatu, bem como
cópias de inexigibilidade do mesmo.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de
Leis se existe plano de troca de lâmpadas nas ruas dos bairros
Jardim Tropical e Paraíso.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de
Leis se houve estudos para melhorar a condição de trânsito no
cruzamento das Ruas Acre com Domiciano Santana, local em
que o tráfego de veículos é intenso. Na esquina, calçada oposta
à loja ali existente, poderia ser implantado estacionamento para
motos. Tal medida traria mais visibilidade aos veículos que des-
cem a Domiciano Santana, permitindo uma passagem mais se-
gura pelo referido cruzamento.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que, através do setor com-
petente, informe a esta Casa de Leis se as professoras da rede
municipal estão recebendo adicional pelo plano de carreira do
magistério municipal.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que adie, pelo prazo de 90 dias,
o processo seletivo que será realizado para cargos do CEREST.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de
Leis se existe estudo de implantação de estacionamento em 45º
na Rua São Paulo, ao lado do Posto de Saúde da Rua Acre.
· Sejam consignados em ata de nossos trabalhos votos de parabe-
nização aos organizadores da Festa em louvor a São Bom Jesus
do Bairro Jacutinga, realizada no dia 02 de agosto de 2009.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que, através do setor com-
petente, informe a esta Casa de Leis se os funcionários da
coleta de lixo estão usando EPIs (Equipamentos de proteção
individual) de forma adequada.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de
Leis se houve estudos para implantar mão única de direção na
travessa Pedro Luís Dias da Fonseca e para que implante esta-
cionamento em 45° na referida travessa, já que ao lado do Posto
de Saúde não tem garagem e o local é bastante amplo, permitin-
do a implementação desta medida.
· Para que forneça a cópia do contrato referente à construção do
novo prédio da Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que envie a esta Casa de
Leis cópia da concorrência pública 006/09, processo 161/09, do
contrato realizado entre a Prefeitura de Avaré e a empresa ven-
cedora do certame, bem como cópia do contrato social da refe-
rida empresa.

RODIVALDO RIPOLI
· Que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor
Rogelio Barcheti Urrêa, para que através do setor competente,
regularize o tráfego de veículos entre as ruas Cazen Chadad e
Osvaldo Brito Benedete e nas ruas paralelas à Creche “Dona
Bidunga”, todas localizadas no Bairro Brabância.
· Que seja oficiado a SABESP – Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo, para que informe a esta Casa de Leis qual
o motivo da falta de água constantemente no Bairro Vera Cruz, pois
segundo os moradores a falta de água está dificultando em muito o
trabalho doméstico e outros serviços que são necessários ao dia a
dia de uma família que por sua vez contribuem com o pagamento
mensal do fornecimento de água e esgoto em suas residências.
· Que seja oficiado a SABESP – Companhia de Saneamento Bási-
co do Estado de São Paulo, ora concessionária pública municipal
de água e esgoto, solicitando-lhes para que avalie o motivo de
intenso mau cheiro que se observa no córrego localizado atrás
do Campo da Sabesp, pois segundo os moradores uma vez por
semana o mau cheiro é insuportável causando sérios transtornos
em relação a saúde da população ao redor do mesmo.
· Que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal Rogélio Barcheti
Urrêa, através da Secretaria de Comunicação, que estude a possi-
bilidade de viabilizar com urgência a melhor distribuição do Sema-
nário Oficial da Estância Turística de Avaré, pois segundo reclama-
ções da população os mesmos não estão mais sendo entregue
nos pontos específicos localizados pela cidade como antigamente
gerando assim a revolta dos leitores assíduos do Semanário Oficial
da Estância Turística de Avaré cujo mesmo possui importantes
informações junto aos acontecimentos da municipalidade.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que incluam nos próximos proje-
tos de construções de prédios públicos medidas mitigatórios do
impacto ao meio ambiente, como por exemplo: coletores de energia
solar; sistema de reaproveitamento da água de chuva; sistema de
reciclagem da água consumida; temporizador para lâmpadas das
áreas privativas e comuns; aproveitamento da iluminação natural;
aproveitamento da climatização natural; coleta seletiva de lixo; ins-
talação de lâmpadas econômicas e outras medidas a serem institu-
ídas por órgãos administrativos competentes.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe se existe a
possibilidade de instituir em nosso Município Lei que disponha
sobre a medição individualizada do consumo de água nas edifi-
cações prediais verticais, sendo que esta Vereadora tem inte-
resse na referida medida, porém este projeto não pode ser inici-
ativa de um membro do Legislativo.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti Urrêa, Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, para que determine ao
órgão de fiscalização do município a observância e o cumpri-
mento da Lei Municipal nº 209 de 07 de dezembro de 2001, a
qual proíbe a venda de solventes, removedores de tinta, Thinner
e similares, e produtos de cola à base de solventes aromáticos
tóxicos, a menores de dezoito anos, e dá outras providências.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti Urrêa, Prefeito
Municipal da Estancia Turística de Avaré, para que informe esta
Casa de Leis, através da Secretaria Municipal da Saúde na
pessoa da Secretária Sra. Marialva Araújo de Souza Biazon,
para que envie cópias de contrato firmado entre a Secretaria
Municipal de Saúde e empresa terceirizada, objetivando o trans-
porte de pacientes do Pronto Socorro Municipal para outras
localidades durante os 02 (dois) últimos anos (2007/2008), in-
formando quem fez os devidos transportes e também os valo-
res pagos por cada transporte realizado.
· Que sejam consignados em ata de nossos trabalhos, VOTOS
DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES ao PROCON de AVARÉ,
que tem desempenhado um papel de excelência em nossa cida-
de. O PROCON é aquele que representa os nossos direitos, e
que deve ser preservado.

INDICAÇÕES – 03-08-2009

ROBERTO ARAUJO – PRESIDENTE
· Para que através do Departamento Competente providencie o
conserto dos buracos localizados na Rua Carmen Dias Faria, no
trecho compreendido entre a Av. Espanha e Rua Wilson Sabino
de Godoy, proporcionado mais segurança aos munícipes que
trafegam por aquela via.
· Para que através do Departamento Competente providencie o
conserto dos buracos localizados na Rua Santos Dumont, no
Bairro: “Brabância”.
· Para que através do Departamento Competente providencie o
conserto dos buracos localizados na confluência da Av. Espa-
nha com a Rua Carmen Dias Faria.
· Para que através do Departamento Competente providencie o
conserto dos buracos localizados na Rua Álvaro Lemos Torres,
no Bairro: “Brabância”.
· Para que através do setor competente providencie os reparos
necessários (tapar buraco) na Rua João Caetano Schimidt, –
Bairro: “Camargo”.

GERMINAL PEGOLI JÚNIOR – 1º SECRETÁRIO
· Que através do setor competente, estude a possibilidade de
instalar nas principais ruas do nosso município, rampas nas
calçadas para acesso de cadeirantes, pois esta havendo recla-
mações de cadeirantes.
· Que através do setor competente, providencie a troca da lâm-
pada queimada, do poste localizado na Rua: Dos Canários en-
frente ao nº 63 – bairro: Recanto dos Bem-te-vis.
· Que através do setor competente, providencie a manutenção
do asfalto, na Rua: José Forte no bairro: Ipiranga, onde encontra
– se com vários pontos com buracos.
· Que através do setor competente, notifique o proprietário do
terreno localizado na rua: Goiás enfrente ao nº 1250, para que
construa o muro, onde os vizinhos estão reclamando que vân-
dalos estão usando o terreno para apedrejar as casas.
· Para que através do setor competente, providencie o conserto,
nas guias que estão afundando ao lado da residência situada na
Rua: Espírito Santo nº 172 – Centro.
· Que através do setor competente, estude a possibilidade de estar
contratando um ajudante de cozinheiro para CSU- Centro Social Urbano.
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· Para que através do setor competente, providencie a troca dos
vidros do refeitório no CSU- Centro Social Urbano, quando venta
ou chove dispara o alarme e atrapalha as refeições das crianças.
· Para que através do setor competente, providencie a troca da
lâmpada na Rua Soldado Luiz Quartucci enfrente ao nº 15 para
uma lâmpada mais forte, pois os moradores do referido local
estão reclamando que o determinado trecho está muito escuro.
· Que através do setor competente, providencie a limpeza nas
bocas de lobo, no cruzamento do Ribeirão Lajeado com a Rua
Minas Gerais, pois os mesmos se encontram entupidos.
· Para que através do setor competente, providencie a retida de
lixo que estão ficando acumulado na esquina da Rua: Francisco
Cruz, com a Praça Carlos Beltrami, na entrada no bairro Recanto
Dos Ben-Te-Vis.

BENEDICTO BRAZ FERREIRA – 2º SECRETÁRIO
· Para que, através da Secretaria Municipal de Agricultura, pro-
ceda, com urgência, à regularização das estradas rurais da
Fazenda Santa Adelaide e do Bairro Jacutinga, no acesso à
residência do Sr. Fernando Costa de Abreu, pois a mesma se
encontra em estado precário e com trechos de difícil acesso.
· Para que, através da Secretaria Municipal de Agricultura, pro-
ceda, com urgência, à regularização das estradas rurais da
Fazenda Santa Filomena e do Sítio da Campina, pois a mesma se
encontra em estado precário e com trechos de difícil acesso.
· Para que através do setor competente estude a possibilidade
de se construir calçada ao longo da Avenida Salim Antônio Curi-
ati, inicio a Praça Orlando Pires indo até a Rua Arminda Geraldo
Bertolaccini, visando dar maior segurança aos pedestres e es-
tudantes que trafegam pelo local.
· Para que através do setor competente estude a possibilidade
de se construir calçada ao longo da Rua Vital Pereira de Andra-
de inicio a Rua Jango Pires indo até o Pontilhão SP 255, ligando o
Bairro Paineiras, visando dar maior segurança aos pedestres e
estudantes que trafegam pelo local.
· Para que, através do setor competente estude a possibilidade da
implantação de um laboratório municipal de manipulação de remédios.

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
· Determinar ao Setor Competente providenciar iluminação no
Portal de entrada de Avaré, recentemente inaugurado.
· Determinar o Setor competente efetuar uma averiguação na Rua
Luiz Carlos Chaim, altura do número 304, (esquina com Soldado
José Venâncio), na Vila Operária, a fim de substituir lâmpadas
queimadas na iluminação pública, porquanto o local à noite fica
inutilizável por pedestres, pelo perigo natural que oferece.
· Estudar, através do Setor Competente, a possibilidade de ser
efetivada uma operação “tapa-buracos” na Rua Roldão Eufrá-
sio, no Alto da Boa Vista, bastante danificada pelas chuvas e
pelo próprio trânsito local.
· Incumbir o Departamento próprio de estudar a solução para o
seguinte problema de trânsito, especialmente de veículos de
maior porte: A área atingida localiza-se no Bairro São Luiz, con-
fluência das ruas José Constâncio e Antônio Ferreira Inocêncio
com a Rua Felix Fagundes.
· Buscar uma solução definitiva, para o problema da erosão, até
agora crônico, existente na Avenida Gilberto Filgueiras na altura
do número 1.170.
· Estudar a possibilidade de diligenciar junto aos Setores compe-
tentes no sentido de alterar a atual localização do nome “AVA-
RÉ” (confeccionado em concreto) existente no trevo da Castelo
Branco com a SP 255, à margem da pista Capital/Interior, para um
outro ponto do trevo que o faça mais visível para os usuários
que passam e até mesmo para os que vão fazer conversão à
direita, rumo a nossa Cidade.
· Estudar a possibilidade de alterar o horário de fornecimento de
passes para o ônibus de Rubião, atualmente fixado a partir das
sete horas da manhã, benefício concedido aos pacientes ido-
sos, que se vêm obrigados a estarem na fila de recebimento
desses passes desde as quatro horas da manhã. Sugerem, por
exemplo, a partir das dez horas, o que não exigirá o sacrifício
que hoje é feito.
· Verificar a possibilidade de mudar a placa de sinalização indi-
cativa do Ponto de Táxi do Largo São Benedito.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
· Para que denomine vias públicas do município com o nome da
Sra.Floripes Alves da Cunha, companheira do munícipe Sr. José
Sossai, por mais de 30 anos sendo um exemplo de vida para
toda comunidade avareense.
· Para que através do setor competente, providencie a regulari-
zação da pavimentação da Rua Paraíba, defronte ao numeral
669, pois a mesma encontra-se em desnível e em dias de chuva
fica com a água empoçada, prejudicando e entupindo o encana-
mento da moradora.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
· Para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de disponibilizar a piscina do Ginásio Kim Negrão aos finais de
semana para os atletas do time de futebol de campo do Centro
de Formação de Atletas.
· Para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de colocar piso de borracha na pista de atletismo do Ginásio Kim
Negrão ou de realizar a regularização do piso atual.
· Através do setor competente, estude a possibilidade de refor-
mar o banheiro do campo municipal, no Ginásio Kim Negrão.
· Para que o Secretário Municipal de Esportes, Daulus Paixão,
realize vistoria nas Escolas de Futebol de Avaré, para verificar
a situação em que as mesmas se encontram atualmente, aten-
dendo pedido dos técnicos de futebol Geraldinho e Marquinhos.
· Para que, através do setor competente, realize a manutenção
e a limpeza da Praça da Paz, onde está localizado o Cristo, bem
como providencie a pintura do Cristo.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
· Para que, através do setor competente, providencie a passa-
gem da máquina na estrada municipal que passa pelo Golf, para
melhor acessibilidade para aqueles que lá transitam, bem como
que providencie na melhoria do sistema de escoamento das
águas pluviais naquela via, posto que como se encontra atual-
mente causa erosão e maiores prejuízos ao leito carroçável.
· Para que, através do setor competente, providencie estudos
no sentido de executarem melhorias na ponte localizada na AVR
da estrada do Golf, nas proximidades do Matadouro, para me-
lhor acessibilidade aos que lá transitam.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
· Para que através da Secretaria de Transportes e Sistema Viá-
rio, realize estudos no sentido de aprimorar o acesso existente
da Av. Carlos Ramires com a Rua Alemanha (B. Jardim Europa).
· Para que através do Setor Competente providencie a troca de
lâmpada queimada em poste localizado à Rua Alemanha (J. Eu-
ropa) em frente ao nº 171.
· Para que através do Setor Competente providencie o reparo ou a
sinalização com placa indicativa de ‘VALETA” existente na rua Pro-
fessor Pedro Machado Nogueira esquina com a rua Irmãos Antonan-
gelo (Bairro Brabancia), pois pela sua profundidade tem causado
pequenos acidentes com veículos e bicicletas que por ali transitam.
· Para que através do Setor Competente providencie a constru-
ção de um “Velório Municipal” no povoado de Barra Grande, para
que se atenda os anseios dos moradores do referido povoado.

INDICAÇÕES – 10-08-2009

ROBERTO ARAUJO – PRESIDENTE
· Para que através do Departamento competente, providencie a
troca das luminárias com lâmpadas mercúrio de 80 W para lumi-
nária com lâmpadas a vapor de sódio de 250 W, na Rua Ludovi-
co Lopes Medeiros, nº 383 – Bairro: “Vila Timóteo”, proporcio-
nando mais segurança aos moradores daquela localidade, prin-
cipalmente as pessoas que utilizam-se daquela via pública à
noite, em especial os aluno que retornam das Escolas.
· Para que através da Secretaria Municipal de Turismo, efetive
estudos visando à implantação do DISK-Turismo, criando um
canal de acesso direto com o munícipe para que apresente
sugestões que colaborem e auxiliem na apresentação de ações
que fomentem o turismo.
· Para que através do setor competente, mantenha contato com
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Tecnológico, através
do Secretário –    Doutor Geraldo Alckimin, visando a implantação
de programas que venham a incrementar e  dinamizar a utiliza-
ção dos aeroportos estaduais, inclusive através de Parcerias
Público Privadas e apoio do DAC – Departamento de Análise e
Conferência.
· Para que através da Secretaria Municipal de Saúde, efetive
estudos visando a retomada das chamadas cirurgias bariá-
tricas, junto a rede municipal de saúde, a fim de atender a
demanda significativa já existente, após a devida autoriza-
ção legislativa.
· Para que através da Secretaria Municipal de Saúde, efetive
esforços, no sentido de pleitear junto aos órgãos competentes,
dentro da atribuição do CAPS – Centro de Atendimento Psico-
Social, buscando a instalação em Avaré, das Chamadas “Casas
Terapêuticas”.
· Para que através da Secretaria Municipal de Turismo e Secre-
taria Municipal de Educação, efetive estudos visando à realiza-
ção de um concurso de redação junto a rede municipal de ensi-
no e com apoio da iniciativa privada, tendo como sugestão o
tema: “Avaré o Turismo que queremos”.

JÚLIO CÉSAR THEODORO – VICE-PRESIDENTE
· Reiterando pedido para que através do setor competente pos-
sa instalar refletores na quadra do Conjunto Habitacional Cid
Ferreira, sendo esta uma solicitação dos moradores que não
podem realizar praticas esportivas no período noturno.
· Para que através do setor competente possa providenciar o
quanto antes melhor sinalização na Rua Amazonas esquina com
a Rua Acre, pois neste local já ocorreram diversos acidentes.
· Para que através do setor de fiscalização da Prefeitura Munici-
pal, para que o mesmo tome as devidas providencias com rela-
ção ao imóvel situado a Rua Óleo, nº 241, onde a falta de calça-
da tem ocasionado transtornos aos moradores do bairro que
trafegam pelo local. Que o proprietário do referido imóvel possa
ser notificado o quando antes.

GERMINAL PÉGOLI JUNIOR – 1º SECRETÁRIO
· Para que através do setor competente providencie os reparos
necessários (afundamento) na Rua Distrito Federal enfrente ao
nº 1894, – Bairro: “Centro”.
· Para que através do setor competente providencie os reparos
necessários (afundamento) na Rua Sergipe, enfrente ao nº 540,
– Bairro: “Santana”.
· Que através do setor competente, resolva o problema de infil-
tração que vêem aumentando gradativamente e comprometen-
do a estrutura do prédio do PAS BOM SUCESSO.
· Que através do setor competente, providencie limpeza e cuida-
dos de jardinagem no jardim enfrente ao PAS do Bom Sucesso.
· Que através do setor competente, providencie a retirada dos
restos de materiais roçados quando feita capinagem nas mar-
gens dos córregos em nosso município, pois os mesmos provo-
cam obstrução no leito destes. Esse Edil tem recebido e visto
que procedem tais reclamações e sugeri tal providencia que é
importante para diminuir os problemas de enchentes.
· Que através do setor competente, disponibilize uma enfer-
meira padrão para atendimento no posto do Bom Sucesso, no
horário das 14:00hrs às 20:00hrs, pois no referido posto, está
havendo pronto atendimento e há necessidade deste profissi-
onal com urgência.
· Para que através do setor competente, estude a possibilidade,
de disponibilizar um curso de capacitação e aprimoramento aos
funcionários e professores, atuantes na escola EMEB Prof. Fla-
vio Nascimento, assim garantindo um ensino de qualidade para
os alunos daquela escola.
· Que através do setor competente, providencie a instalação de
divisórias na sala de reunião, no PAS BOM SUCESSO e troque o
suporte da televisão, pois o que se encontra instalado é incom-
patível com a televisão nova adquirida.
· Que através do setor competente, providencie atendi-
mento odontológico, para os atletas das escolinhas de
futebol municipal, conforme solicitação do ex- vereador
Geraldo Bola.

BENEDITO BRAZ FERREIRA – 2º SECRETÁRIO
· Para que, através do setor competente, providencie com ur-
gência a execução dos serviços de “tapa buracos”, na Avenida
Paranapanema, que se inicia a Travessa Liberdade e vai até o
Pontilhão que liga a estrada Avaré/Itatinga, visando que o mes-
mo não oferece condições seguras de trafegabilidade devido
aos buracos que se formaram em seu leito, sendo necessário
que sejam feitos os reparos, atendendo assim pedido formulado
pelos moradores do Bairro.

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
· Ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barcheti
Urrêa, tendo em vista que o Repetidor de Celular, adquirido por
administração anterior vem de ser recuperado pela administra-
ção Atual, estudar a possibilidade de aproveitá-lo na Escola
Municipal da Ponte Alta, já que os sinais de telefonia captados
naquela área são de péssima qualidade.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
· Para que, através do setor competente, exonere o ocupante do
cargo de Cirurgião Dentista do CEREST.
· Para que, através do setor competente, verifique se as luzes
que ficam na calçada em frente ao Pronto Socorro estão perma-
necendo acesas durante o dia.

RODIVALDO RIPOLI
· Para que através do setor competente, providencie com urgên-
cia através da operação “tapa buraco” o conserto da Rua Bene-
dito Aílton Camilo de Souza, nº221- Conjunto Habitacional Cecílio
Jorge Neto, pois o mesmo se encontra localizado em lugar com
enorme trânsito de veículos, causando grande risco de aciden-
tes e danificação dos mesmos, e conseqüentemente grande
transtornos aos moradores local.
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· Para que através do setor competente, providencie com
urgência a sinalização e os devidos reparos à Travessa
Major Teobaldo (entre a Rua Dr. Félix Fagundes e a Rua
Romeu Bretas), pois segundo os moradores local a mes-
ma é constituída por paralelepípedos e se encontra em
péssimas condições de tráfego, cujo pedido já foi conce-
bido junto ao setor de Trânsito e Sistemas Viários com os
seguintes itens: 2 faixas de pedestre, 1 sentido obrigató-
rio, 2 placas “proibido estacionar”, 1 faixa de motos com 5
vaga, 1 faixa continua Amarela de “Atenção”, pintura dos
postes. Até o momento nada foi constatado no local e com
isso está causando grandes transtornos aos moradores
e motoristas, pois o local é de grande tráfego diariamente.
· Para que através do setor competente, providencie com
urgência junto as Usinas existentes ao redor do nosso
Município, uma determinação informando que as mesmas
proíbem seus caminhões denominados “Treminhões” a cir-
cularem no perímetro urbano da cidade, pois segundo re-
clamações dos munícipes os mesmo estão acabando com
as ruas e avenidas da Estância deixando grandes bura-
cos e valetas causando grandes transtornos aos mora-
dores e também prejudicando a imagem da cidade cujo
próprio nome já diz: Estância Turística de Avaré.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
· Para que tome as devidas providências no sentido de
entrar em contato com a empresa Osastur, prestadora de
serviço de transporte público municipal, com relação aos
ônibus estacionados na confluência das Ruas Alagoas,
Goiás, Mato Grosso e Maranhão, nas imediações da Gara-
gem da Osastur, conforme registrado em Boletim de Ocor-
rência, juntamente com abaixo-assinado formulado por al-
guns moradores, cujas cópias acompanham esta proposi-
tura. O objetivo da propositura é que a empresa estacione
seus veículos em local próprio, não os deixando nas vias
públicas.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
· Para que através do Setor Competente, estude a possibi-
lidade de estar fomentando e criando aos moldes da FENA-
DOCE – Feira Nacional do Doce da cidade de Pelotas - RS,
á FEIRA AVAREENSE DO DOCE, promovendo a cultura do-
ceira já existente em nossa cidade (Pingo de Leite Avaré),
dessa maneira contribuindo para a fixação de pessoal que
já trabalha nesse segmento.
· Para que através do setor competente, esteja avaliando a
viabilidade de criação de um fórum permanente em defesa
da Represa de Jurumirim. Cabendo ao mesmo promover
estudos, palestras e debates com entidades ambientais,
com os poderes públicos e com toda sociedade organiza-
da a fim da realização da permanente defesa do patrimônio
ambiental e turístico da região.

RESOLUÇÃO Nº 357/2009
(Dispõe sobre alteração de dispositivos do Regimento Interno

da Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré)

A MESA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
AVARÉ, usando de suas atribuições regimentais e le-
gais,   RESOLVE:-
Artigo 1º - O artigo 164, da Resolução nº 175, de 1º de dezem-
bro de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 164 – Os debates deverão realizar-se com dignidade e
ordem, cumprindo aos Vereadores atender às seguintes deter-
minações regimentais:
I – dirigir-se sempre ao Presidente da Câmara, voltado para a
Mesa, salvo quando responder a aparte;
II – não usar da palavra sem a solicitar e sem receber consenti-
mento do Presidente;
III – referir-se ou dirigir-se a outro Vereador pelo tratamento de
Senhor, Colega, Nobre Vereador ou Excelência.
Artigo 2º - O artigo 166, da Resolução nº 175, de 1º de dezem-
bro de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
ARTIGO 166 – Aparte é a interrupção do orador para indagação
ou esclarecimento relativo à matéria em debate.
§ 1º – O aparte deve ser expresso em termos corteses e não
pode exceder a 01 (um) minuto.
§ 2º – Não será permitido apartes paralelos, sucessivos e sem
licença do orador.
§ 3º – Não é permitido apartear o Presidente nem o orador que
fala pela ordem, e durante encaminhamento de votação, decla-
ração de voto ou questão de ordem.
§ 4º – Quando o orador negar o direito de apartear, não lhe será
permitido dirigir-se, diretamente, aos Vereadores presentes.

ROBERTO  ARAUJO
Presidente da Câmara

JÚLIO CÉSAR THEODORO
Vice-Presidente

GERMINAL PÉGOLI JÚNIOR
1º Secretário

BENEDITO BRAZ FERREIRA
2º Secretário

Publicada e registrada na Secretaria da Câmara Municipal da
Estância Turística de Avaré na data supra.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Projeto de Resolução nº 11/2009;
Autoria: MESA DIRETORA
Aprovado por unanimidade, em Sessão Ordinária de 10/08/2009.

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 006/2009
(Dispõe sobre a composição da Comissão Especial de

estudos para análise do nível de contaminação dos córregos
e lagos do município de Avaré e adota outras providências).

ROBERTO ARAUJO, Vereador Presidente da Câmara Municipal
da Estância Turística de Avaré, no uso de suas atribuições Re-
gimentais e Legais DECLARA:
Artigo 1º - Ficam designados os vereadores Júlio César Theo-
doro, Germinal Pégoli Júnior e Benedito Braz Ferreira para inte-
grarem a Comissão Especial de estudos para análise do nível de
contaminação dos córregos e lagos do município de Avaré e
adota outras providências.
Artigo 2º - Este Ato entrará em vigor nesta data, após sua
publicação no local de costume.
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, aos
11 de agosto de 2009. -

ROBERTO ARAUJO
Presidente da Câmara

ATO DA MESA Nº 63/2009
Dispõe sobre nomeação do Funcionário ALEXANDRE DA

SILVA CUSTÓDIO para ocupar o Cargo efetivo de Encarrega-
do da Divisão de Informática da Câmara Municipal da Estância

Turística de Avaré e dá outras providências.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:-
Art. 1º - Fica nomeado o Sr. ALEXANDRE DA SILVA CUSTÓ-
DIO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº
22.212.931-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 258.635.558-
07, para ocupar o Cargo efetivo de ENCARREGADO DA DIVI-
SÃO DE INFORMÁTICA da Câmara Municipal da Estância Turís-
tica de Avaré, criado pela Resolução nº 330/2006, cujos venci-
mentos serão o da referência 6 (seis) da Lei nº 876, de 03 de
outubro de 2.006.
Art. 2º - O referido funcionário deverá exercer as funções ine-
rentes ao cargo, ou seja: participar do desenvolvimento de proje-
tos, elaboração, implantação, manutenção, documentação e su-
porte de sistemas e hardware, bem como de executar serviços
programados, participar do projeto, construção, implantação e da
documentação no que tange ao desenvolvimento de sistemas;
estudar as especificações de programas, visando sua instala-
ção; elaborar programas de computação; depurar novos produ-
tos, bem como sua documentação; preparar, operar, manipular,
acompanhar e verificar os resultados dos processamentos de
rotinas ou de programas de aplicações; executar serviços pro-
gramados, procurando utilizar os equipamentos da maneira mais
eficiente possível; manter e dar suporte em sistemas, produtos e
hardware, bem como em treinamento; prestar atendimento técni-
co, bem como dar suporte aos demais servidores do Legislativo;
atualizar a home page; executar atividades pertinentes a redes e
teleprocessamento; zelar pela guarda, conservação, manuten-
ção e limpeza dos equipamentos e materiais peculiares ao traba-
lho e executar tarefas correlatas no âmbito de suas atribuições
as atividades atribuídas pela Presidência.
Art. 3º - Este Ato entrará em vigor em 17 de agosto de 2.009,
após sua publicação no local de costume.
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
aos 14 de Agosto de 2009

ROBERTO  ARAUJO
Presidente da Câmara

JÚLIO CÉSAR THEODORO
Vice-Presidente

GERMINAL PÉGOLI JÚNIOR
1º Secretário

BENEDITO BRAZ FERREIRA
2º Secretário

Publicado e registrado na Secretaria da Câmara Municipal da
Estância Turística de Avaré na data supra.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

ATO DA MESA Nº 62/2009
Dispõe sobre nomeação do Funcionário SONY FERMINO DOS
SANTOS para ocupar o Cargo efetivo de Oficial Legislativo da
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré e dá outras

providências.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:-
Art. 1º - Fica nomeado o Sr. SONY FERMINO DOS SANTOS,
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº
23.336.161-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 173.956.058-
29, para ocupar o Cargo efetivo de OFICIAL LEGISLATIVO da
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, criado pela
Resolução nº 330/2006, cujos vencimentos serão o da referên-
cia 5 (cinco) da Lei nº 876, de 03 de outubro de 2.006.
Art. 2º - O referido funcionário deverá exercer as funções
inerentes ao cargo, ou seja: auxiliar nos serviços de natureza
administrativa, específicos de cada divisão ou setor da Câmara;
redigir, digitar, conferir, corrigir ofícios ou quaisquer outros tipos
de correspondência oficial; digitar, conferir e corrigir propositu-
ras, projetos, emendas, relatórios, contratos, termos aditivos,
planilhas, tabelas, encaminhados por seus (suas) superiores
(as) hierárquicos (as); operar softwares e sistemas de infor-
mática, inserindo dados necessários ao bom atendimento dos
serviços da Câmara; conferir, ordenar e arquivar processos,
publicações oficiais, documentos, livros, periódicos, prontuári-
os, documentos fiscais e contábeis; atender a funcionários (as),
vereadores (as) e público, fornecendo informações gerais ati-
nentes ao serviço realizado,  pessoalmente, por meio eletrônico
ou por telefone;auxiliar nas sessões ordinárias, extraordinári-
as, solenes, nos atos solenes e atividades oficiais da Câmara,
no tocante aos serviços administrativos para o bom andamento
dos trabalhos; comunicar ao (à) superior (a) hierárquico (a) os
problemas que prejudiquem o desenvolvimento dos trabalhos;
propor ao (à) superior (a) hierárquico (a) a adoção de medidas
capazes de simplificar e facilitar a execução dos trabalhos afe-
tos ao seu serviço;atender a outros serviços da Câmara que
forem determinados pelos (as) superiores (as) hierárquicos (as);
zelar pelo bom estado de conservação e de funcionamento dos
materiais e equipamentos existentes no setor, executar tarefas
correlatas no âmbito de suas atribuições as atividades atribuí-
das pela Presidência.
Art. 3º - Este Ato entrará em vigor em 17 de agosto de 2.009,
após sua publicação no local de costume.
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
aos 14 de Agosto de 2009

ROBERTO  ARAUJO
Presidente da Câmara

JÚLIO CÉSAR THEODORO
Vice-Presidente

GERMINAL PÉGOLI JÚNIOR
1º Secretário

BENEDITO BRAZ FERREIRA
2º Secretário

Publicado e registrado na Secretaria da Câmara Municipal da
Estância Turística de Avaré na data supra.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

§ 5º – Por determinação do Presidente, não serão registrados
apartes proferidos em desacordo com os dispositivos regimentais.
Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, aos
11 de Agosto de 2.009.-
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U R G E N T E :

CARTÕES DO “BOLSA FAMÍLIA” DEVEM SER RETIRADOS COM URGÊNCIA
A Secretaria de Assis-

tência e Desenvolvimento
Social informa que os car-
tões do programa Bolsa
Família devem ser retira-
dos com urgência.

Para tanto, a gesto-
ra municipal do pro-
grama, Flávia Ramos,
orienta: “o responsável
deverá comparecer na
agência da caixa eco-

nômica federal, munido
dos documentos pes-
soais. Em seguida, me
procurar para que a
atualização de dados
seja realizada.”

Mais informações
são obtidas pelo telefo-
ne: (14) 3711-1430.

Segue abaixo a lista
de pessoas que ainda
não retiraram o cartão.

Nº DO CARTÃO NOME DO RESPONSÁVEL PELO CARTÃO

122.13775.75.5 PAULA APARECIDA BORELLI
122.36598.10.8 MARIA TEREZA HELLMEISTER
122.48919.02.8 CLARICE GARRAMONA
123.02489.95.2 ELIETE GOMES
123.51387.95.5 JANEIDE CORREIA DA SILVA
123.57702.13.5 PATRICIA DE OLIVEIRA VONA
123.66993.29.5 ADRIANA PIRES BATISTA
123.75250.39.9 JOAO APARECIDO JOSE
124.32666.38.2 CLAUDIA CELESTINO
124.38858.43.7 MARCIA CARVALHO DE MELO
124.70262.25.0 MARIA JOSE DE QUEIROZ GOMES

125.01775.57.2 LUIZA ANDREIA FERREIRA
125.06284.38.0 BEATRIZ VIEIRA RODRIGUES
125.40282.26.3 CINARA APARECIDA DA SILVA
125.41669.49.8 JOELMA APARECIDA DOS SANTOS

125.82232.93.0 VERA LUCIA FRANCISCO LEMOS
125.97043.15.2 PATRICIA MARTINS PINTO
125.99363.16.2 JOSIANE ROSA COSTA
126.06674.52.0 EILIDA APARECIDA VENTURINI
126.27164.16.5 VANIA MARIA APARECIDA DE ALMEIDA
126.41349.17.7 CLAUDIA ELAINE CASTANHEIRA BERNARDO
126.70242.16.4 LUCELIA APARECIDA TEXEIRA GUTIERREZ
126.88789.17.3 ELAINE COUTINHO DIAS
126.91688.18.8 FERNANDA REGINA DE SOUZA ALMEIDA
127.08000.18.9 MARIA AP. PEREIRA DE MELO GODOY
127.77546.18.7 PATTRICIA PAULINO CASTILHO
127.95660.15.8 VALQUIRIA DORTH
128.02599.24.2 SALETE ALVES CAMILO
160.27267.71.3 ELISABETE APARECIDA SORBO
161.19544.53.5 ALICIANA RODRIGUES DA SILVA
161.83016.70.6 JOANA NASCIMENTO RAFAEL
162.22162.07.0 GLEYCIELLE CRUZ DE CAMPOS
162.85940.10.0 FABRICIA MARTINS
163.22769.56.2 JANAINA JULIANA VICTORIO
164.61234.43.9 MARIA ROSA GONCALVES PINTO
164.72385.10.7 MARIA DO ROSARIO ANTUNES DE SOUZA

COMUNICADO
Aos alunos matriculados no CENTRO SO-
CIAL URBANO, retornaremos as atividades
normais apartir do dia 17/08, segunda feira,
nos horarios normais, com novidades aos
alunos!
Grato pela atenção
Sem mais

João Carlos Barkr
Diretor CSU

Ordem do dia

CIRCULAR N º 32/2009 - DG Avaré, 12 de Agosto de 2.009.
Exmo. (a) Sr. (a)
Vereador (a)
N E S T A
Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordiná-
ria de 17/08/2009 - 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  17 de agosto do corrente ano, que tem
seu inicio marcado para as 18:00 horas, a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI N.º 138/2009 – Discussão Única
Autoria:- Ver. Júlio César Theodoro
Assunto: - Institui Dia do Taxista na cidade de Avaré e dá
outras providências
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei nº 138/2009; dos Pareceres
do Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação;
(c/ emendas)
2. PROJETO DE LEI N.º 139/2009 – Discussão Única
Autoria:- Ver  Germinal Pégoli Júnior
Assunto: - Dispõe sobre a instituição do Dia do Evangélico.
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei nº 139/2009; dos Pareceres do
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e
de Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor; (c/ emendas)
3. PROJETO DE LEI N.º 146/2009 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Autoriza a Prefeitura da Estância Turística de
Avaré e as Autarquias Municipais a celebrarem Termos
de Convênio e Aditivos com empresas.
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei nº 146/2009; dos Pareceres
do Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação;
(parecer contrário)
4. PROJETO DE LEI N.º 147/2009 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Fixa o calendário de datas Comemorativas

ambientais e dá outras providencias.
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei nº 147/2009; dos Pareceres
do Jurídico; e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação;
(c/ emenda)
5. PROJETO DE LEI N.º 148/2009 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Institui a Política Municipal de proteção aos
mananciais de água destinados ao abastecimento públi-
co e dá outras providências.
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei nº 148/2009; dos Pareceres do
Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e
de Saúde, Promoção Social, Meio Ambiente e Direitos Humanos;
6. PROJETO DE LEI N.º 149/2009 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Dispõe sobre as atividades pertinentes ao
controle da poluição atmosférica, por meio da avaliação
da emissão de fumaça preta de veículos e máquinas
movidos a diesel, conforme regulamentação especifica
e adota outras providências.
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei nº 149/2009; dos Pareceres
do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Justiça e Reda-
ção; de Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor; e de
Saúde, Promoção Social, Meio Ambiente e Direitos Humanos;
7. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 157/2009 – Discus-
são Única – Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Dispõe sobre criação de cargo e dá outras
providências - Chefe do Posto de Fiscalização Tributária;
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 157/2009.
Obs:- Os Pareceres do Jurídico e das Comissões Per-
manentes serão colocados na Mesa dos Srs. Vereado-
res quando da apreciação da matéria.
8. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 158/2009 – Discus-
são Única – Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Dispõe sobre a alteração do Anexo I da Lei nº
274, de 21 de março de 1995 - redenominação de Cargo

Fiscal de Tributos para Auditor Fiscal Tributário Municipal
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 158/2009.
Obs:- Os Pareceres do Jurídico e das Comissões Per-
manentes serão colocados na Mesa dos Srs. Vereado-
res quando da apreciação da matéria.
9.  PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 159/2009 – Discus-
são Única – Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Dispõe sobre criação do Posto de Fiscaliza-
ção Tributária, e adota outras providências
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 159/2009.
Obs:- Os Pareceres do Jurídico e das Comissões Per-
manentes serão colocados na Mesa dos Srs. Vereado-
res quando da apreciação da matéria
10. PROJETO DE LEI N.º 160/2009 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Dispõe sobre concessão autorização para regula-
rização de obra irregular.
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei nº 160/2009.
Obs:- Os Pareceres do Jurídico e das Comissões Per-
manentes serão colocados na Mesa dos Srs. Vereado-
res quando da apreciação da matéria.
11. PROJETO DE LEI N.º 161/2009 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Dispõe sobre alteração de finalidade de uso
de solo nos locais que especifica e dá outras providên-
cias. (Loteamento Parque Residencial Colina Verde)
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei nº 161/2009.
Os documentos e mapas encontram-se a disposição na
Secretaria da Câmara
Obs:- Os Pareceres do Jurídico e das Comissões Per-
manentes serão colocados na Mesa dos Srs. Vereado-
res quando da apreciação da matéria.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

164.82527.85.0 MARIA DOS SANTOS LINEO LEITE
164.82725.76.8 MARIA APARECIDA DE ALMEIDA CEZARIO
164.87452.02.6 CHRISTIENNE APARECIDA RIBEIRO
164.95370.87.4 CLARISSE ALVES DA SILVA
165.00295.11.1 MARIA JOSE LOPES PIRES
165.40277.73.4 NEUZA DA COSTA DE OLIVEIRA
165.49167.40.0 VIVIANE CRISTINA BENVINDO SANT ANNA
166.14254.71.6 TALITA LUCIANE MARIANO DE ARRUDA
166.36717.52.2 TELMA ANTUNES DORTH DE CAMARGO
166.47607.78.2 SUELI AP. BARBIERI MENDES DE OLIVEIRA
166.68391.46.0 VANDERLI REGINA DA SILVA
166.75652.28.2 SAMIRA CRISTINA MENDES
169.22156.00.6 MARIA DE FATIMA CAMPOS FELIX
190.29587.79.5 KELLY REGINA TARDIVO
200.43238.32.1 ANA PAULA ALVES
200.49467.68.3 MARIA APARECIDA BOLANI DE OLIVEIRA
200.53907.32.3 SANTANA SIQUEIRA TOME
200.77155.82.8 DIVALEIA DA CRUZ ARAUJO
200.77819.45.9 KELLY REGINA TARDIVO
201.10367.41.8 ROSA DE SOUZA ALVARENGA
202.15859.42.6 LILIANARA DE MELLO
203.67104.93.2 ANDREA FABIANA MOREIRA
203.97470.33.3 MICHELLE CRISTINA RODRIGUES
204.00706.63.0 FATIMA DE SOUZA MATEUS
204.40152.93.8 CLARICE APARECIDA PINTO
206.93312.61.5 ANA PAULA COSTA SILVERIO
207.07846.36.0 LUANA CRISTINA DOS SANTOS
207.43836.98.1 ALEXSANDRA DA SILVA FILHA
209.19848.05.7 ELAINE DE SOUZA FELET
209.25501.76.4 ODICEIA DE OLIVEIRA
209.25502.95.7 JOAO CARMONA
210.13937.24.6 PALOMA DO NASCIMENTO
212.10440.23.9 APARECIDA CLAUDIA DOS SANTOS
212.10854.66.1 ALESSANDRA APARECIDA FABRO
212.18477.18.2 ANDREA DE FATIMA OLIVEIRA
212.24636.49.1 ELIANA LOPES
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SECRETARIA DE HABITAÇÃO

RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS
07 A 13 DE AGOSTO

Processo Data Aprov. PROPRIETÁRIO ENDEREÇO Tipo Responsável Técnico
1 230/09 12/8/2009 MARCO AURÉLIO OLINDO Rua Epitácio Pessoa, n° 340 Construção Residencial Téc. Edificações José Urias Costa de Oliveira
2 295/09 12/8/2009 ALEXSANDRO CARNIETO Rua Domingos Calamita, n° 195 Construção Residencial Eng. Civil Fernando de Azevedo Maio
3 275/09 13/8/2009 ANDRÉ ZIMMERMANN Rua Professora Eloiza Helena A. de Oliveira, n° 09 Regularização Residencial Arq. Claudia Vieira Claro Garcia
4 276/09 13/8/2009 PASCHOALINO RENESTO Rua Maestro Benedito Pontes, n° 2.660 Regularização Residencial Téc. Edificações José Urias Costa de Oliveira
5 281/09 13/8/2009 RAMIRO PIRES BAPTISTA Rua José Maria Mançano, n° 43 Regularização Residencial Arq. Edilene Nazario dos Santos Natal
6 284/09 13/8/2009 MARIA APARECIDA VIEIRA Rua do Calvário, n° 393 Regularização Residencial Eng. Civil Ricardo de Salles Oliveira
7 285/09 13/8/2009 CATIA REGINA DOMINGUES SILVA Rua Wellington de Paula Assis, n° 91 Regularização Residencial Téc. Edificações José Urias Costa de Oliveira
8 286/09 13/8/2009 PLINIO FERREIRA JUNIOR Praça Bertinho Rocha, n° 531 Regularização Residencial Téc. Edificações e Agrimensura Pedro Luiz de Souza
9 296/09 13/8/2009 JANAINA FARIA DE OLIVEIRA Rua Bastílio Ovídio Tardivo, n° 35 Regularização Residencial Arq. Claudia Vieira Claro Garcia
Avaré, 13 de Agosto de 2009

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

CERTIDÃO DE USO DO SOLO
07 A 13 DE AGOSTO

REQUERENTE Endereço Atividade Emitida em
1 SIND. TRABALH. TRANSP. RODOV. SÃO MANUEL Rua Pernambuco, n° 1.385 - sala 10 Consultório Odontológico 10/8/2009
2 SHEILA DE FATIMA PAULO - ME Rua Nhô Musa, n° 130 Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios 11/8/2009
3 MARIA DE FATIMA ALVES QUIRINO Rua Sgto Rodov. Ronaldo Morgato, n° 291 Mercearia 11/8/2009
4 MARIO SÉRGIO PEREIRA Rua Carmem Dias Faria, n° 3.359 Borracharia 11/8/2009
5 PARAÍSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Rua Pernambuco, n° 1.254 Imobiliária 11/8/2009
6 MÁRIO SÉRGIO DE CAMARGO - ME Rua Maranhão, n° 961 Desenho Técnico de Engenharia e Arquitetura 11/8/2009
7 ÂNGELA MARIA BRITES DEL VALHE Rua Mato Grosso, n° 1.328 Comércio Atacadista de Embalagens 11/8/2009
8 JOSÉ EDUARDO PERES DE CASTRO Rua Rio de Janeiro, n° 1.422 Estacionamento 11/8/2009
9 RITA DE CÁSSIA CARDOSO Rua São Paulo, n° 1.493 Comércio Varejista de Móveis em Geral 11/8/2009
10 ANDRÉIA DIAS SCHIMIDT Rua Jorge Calixto, n° 16 I N D E F E R I D A Comércio Varejista de Artigos do Vestuário 11/8/2009
Avaré, 13 de Agosto de 2009

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

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ COMUNIQUE-SE
07 A 13 DE AGOSTO

Nº Processo  Nº Data PROPRIETÁRIO ENDEREÇO Tipo Responsável Técnico
1 057/09 13/8/2009 ROBERTO MINORU HIRATA Rua Josino Carlos Nogueira Desdobro de Lotes Arq. Edilene Nazario dos Santos Natal
2 058/09 13/8/2009 MARIA APARECIDA DIEZ Rua Dona Argentina Viana Desdobro de Lotes Arq. Edilene Nazario dos Santos Natal
3 277/09 13/8/2009 ROSEMARI APARECIDA DE OLIVEIRA Rua Domingos Roberti, n° 1.055 Construção Residencial Téc. Edific. e Agrimensura Pedro Luiz de Souza
4 278/09 13/8/2009 ROSEMARI APARECIDA DE OLIVEIRA Rua Domingos Roberti, n° 1.053 Construção Residencial Téc. Edific. e Agrimensura Pedro Luiz de Souza
5 279/09 13/8/2009 ROSEMARI APARECIDA DE OLIVEIRA Rua Domingos Roberti, n° 1.051 Construção Residencial Téc. Edific. e Agrimensura Pedro Luiz de Souza
6 280/09 13/8/2009 JOSÉ ADAUTO DE LIMA E OUTRA Rua Aquarius, n° 57 Construção Residencial Eng. Civil Sirlene de Lima
7 282/09 13/8/2009 RENATO SEGARRA ARCA E OUTROS Rua Francisco Dias de Almeida, n° 298 Construção Residencial Arq. João José Dalcim
8 287/09 13/8/2009 CAROLINE K. ALMEIDA PERNAMBUCO Rua Hermínia R. Marcondes, n° 16 Construção Residencial Arq. Elisabeth Kleindienst
9 290/09 13/8/2009 ANTONIO CARLOS INOCENTE Av. Joselyr de Moura Bastos, n° 312 Construção Comercial Arq. Urb. Daniel Pires Nunes
10 291/09 13/8/2009 ESPÓLIO ALICIO FRANCISCO RIBEIRO Rua Taguaí, n° 163 Regularização Residencial Téc. Edificações José Urias Costa de Oliveira
11 293/09 13/8/2009 ELI MARQUES PEDROSO Travessa São Pedro, n° 146 Regularização Residencial Arq. Edilene Nazario dos Santos Natal
12 294/09 13/8/2009 VINICIUS JORDÃO NEGRÃO Rua Roberto Keller, n° 204 Construção Residencial Eng. Civil Carlos Alberto Ismael Lutti
Avaré, 13 de Agosto de 2009

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

P R O T E Ç Ã O  A O S   A N I M A I S :

WSPA PROMOVE SEMINÁRIO EM AVARÉ
Nos dias 14, 15 e 16

de agosto, será realiza-
do um Seminário orga-
nizado pela WSPA
(World Society for the
protection of animals  -
Sociedade Mundial de
Proteção Animal), no
hotel Villa Verde.

Com o objetivo de
conscientizar a popula-
ção no que diz respeito

ao tratamento dos ani-
mais domésticos,  o
evento contará com a
participação de diver-
sos representantes de
ONG´s de proteção ani-
mal, que possuem abri-
gos em todo o país e,
que são afiliadas da
WSPA).

A responsável pela
organização do Semi-

nário, Elizabeth Mac
Gregor, escolheu a ci-
dade de Avaré, pois
deseja aproveitar este
momento de encontro
nacional para realizar
uma visita, juntamente
com todo o grupo pre-
sente, na sede do Abri-
go Piccolina. O local
tem despertado grande
interesse e servido

como modelo de inspi-
ração para o desenvol-
vimento de trabalhos
semelhantes em outros
municípios brasileiros.

Diversos palestran-
tes (nacionais e inter-
nacionais) apresenta-
rão temas fundamen-
tais como: medicina de
Canis, impacto ambien-
tal de um abrigo, mane-

jo etológico, entre ou-
tros. Um dos palestran-
tes convidados, Nestor
Maldonado Calderon,
da Universidade La
Salle na  Colômbia, é
considerado uma das
maiores autoridades
mundiais nas questões
de etologia, bioética e
bem estar animal.

 A fim de estabele-

cer um momento de re-
flexão sobre o impor-
tante tema no exercício
da cidadania, o Prefei-
to homenageia a pre-
sença da WSPA e sua
rede de afiliadas no
município.

Informações sobre
o tema no Abrigo Pic-
colina, pelo telefone
(14) 3732-4154.
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FALECIMENTOS

Maria de Lurdes R. Nanni Costa
04/11/1924 05/08/09

Junior Aparecido de Oliveira
01/7/1978 05/08/09

Nelson Elias Cabral
10/01/1939 07/08/09

Oscar Francisco Cardoso
20/07/1959 06/08/09

Napoleão Raimundo de Oliveira
27/11/1927 07/08/09

Amélia Calderari
01/05/1926 07/08/09

Alice Bruder
22/04/1912 08/08/09

Lurdes Roberto Silveira
21/5/1928 08/08/09

José Rubens Silveira
22/01/1954 09/08/09

Elvira Soares Tróia
09/11/1947 09/08/09

Lázaro Manoel de Oliveira
07/06/1914 09/08/09

Edson Leal Barbosa
19/12/1963 10/08/09

Manoel dos Santos Loureiro
17/07/1928 11/08/09

Fonte Velório Municipal

Período de
05/08/09 à 11/08/09

VAGAS DE EMPREGO

Para se cadastrar acesse www.empregasaopaulo.sp.gov.br
Maiores informações ligue (14) 3732-1414

PAT AVARÉ

Quem precisa, encontra. Quem procura, contrata.
Empresas, acessem o site e cadastrem suas vagas. É fácil e o custo é zero.

01 Promotor de Vendas
01 Supervisor de Vendas
01 Tapeceiro
01 Farmacêutico
01 Motorista Rodoviário
01 Lavador de Veículos
01 Empregada Doméstica

01 Vendedor Comércio Atacadista
01 Instalador de Sistema Eletrônico
01 Gerente de Supermercado
01 Mecânico de Máquinas Agrícolas
01 Eletricista de Instalações
01 Analista de Recursos Humanos
02 Mototaxista

T R Â N S I T O :

EDUCAÇÃO É O TEMA DA SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO
Atualmente, as mor-

tes no trânsito não acon-
tecem somente em fun-
ção dos acidentes. Mui-
tas pessoas já foram ví-
timas fatais em decor-
rência de brigas e dis-
cussões. Estas mortes
não são computadas nos
levantamentos estatísti-
cos realizados pelos ór-
gãos do Sistema Naci-
onal de Trânsito (SNT),
mas têm acontecido
com frequência.

Não bastassem a
imprudência, a imperícia
e a negligência humanas,
principais fatores res-
ponsáveis pela ocorrên-
cia de, aproximadamen-
te, 35 mil mortes anuais
por acidentes de trânsi-
to, há também o que se
pode denominar de cri-
se ética em nossa soci-
edade. Crise esta mani-
festada em cenas de
agressão e de violência

no trânsito, estampadas
diariamente nas man-
chetes dos jornais em
todo o país.

Portanto, não se
pode mais pensar em
acidentes de trânsito
como fatos naturais ou
algo do destino. Os aci-
dentes não precisam
ocorrer e podem ser
evitados a partir de me-
didas que tenham por
objetivo incentivar a
aquisição de valores e
posturas voltados ao
bem comum. Isto por-
que o trânsito intervém
visivelmente na ordena-
ção e na organização
dos lugares, nos estilos
arquitetônicos, nas es-
truturas urbanas, nas
vias de transporte, etc.
Porém, o que o torna
ainda mais extraordiná-
rio é a sua capacidade
de transformar os indi-
víduos em seres coleti-

vos que compartilham o
mesmo espaço: o espa-
ço público.

E para compartilhar
o espaço público é im-
prescindível que as pes-
soas aprendam a convi-
ver; aprendam a pensar
de forma coletiva, em
favor do bem comum.
Assim, é de fundamen-
tal importância que os
órgãos e entidades do
SNT empreendam es-
forços no sentido de
executar ações voltadas
à educação. E fazer edu-
cação para o trânsito
exige a implementação
de projetos e programas
comprometidos com in-
formações, mas, sobre-
tudo, com valores liga-
dos à cidadania.

Fundamentar a edu-
cação de trânsito em
valores é um desafio;
um compromisso a ser
assumido por todos os

profissionais da área.
Por este motivo, o Con-
selho Nacional de Trân-
sito (Contran) elegeu
2009 como o “Ano da
Educação no Trânsito”.

Embora abrangente,
o tema (com slogan a ser
criado pelo Denatran
posteriormente) possibi-
litará que os órgãos e
entidades do SNT tra-
balhem no sentido de
promover, à população
em geral, iniciativas foca-
das em valores como
respeito, gentileza, coo-
peração, colaboração,
tolerância, solidariedade,
amizade, entre outros tão
importantes ao trânsito
seguro e harmônico.

Por outro lado, este
tema, certamente, cha-
mará a atenção das es-
colas de ensino regular
para a importância da
implementação de ativi-
dades relacionadas ao
trânsito em sala de aula,
reforçando e fortalecen-
do o trabalho desenvol-
vido pelas coordena-
ções de educação,
obrigatórias em todos
os órgãos e entidades
do SNT, conforme dis-
põe o § 1º do Artigo 74
do Código de Trânsito
Brasileiro (CTB).

Os recursos edu-
cativos e as peça publi-
citárias produzidas por
ocasião da Semana

Nacional de Trânsito, de-
verão transcender a mera
apresentação de regras e
normas, oportunizando a
reflexão sobre o com-
portamento das pessoas
no trânsito. Não para
sentenciar culpas, mas
para construir uma nova
cultura, ancorada em
princípios éticos e de ci-
dadania.

O Denatran, como
em anos anteriores, pro-
duzirá material educativo
para a Semana Nacional
de Trânsito e enviará aos
órgãos e entidades do
SNT. Fonte: Secretaria
Municipal de Comunica-
ção em texto enviado
pelo DENATRAN.



Envie suas sugestões, reivindicações ou criticas:

Nome: _______________________________________________________________________
End.:  _____________________________________________________  n°: _____________
Bairro: ____________________________________________  Tel.: ______________________
Quer enviar para Secretaria ou Departamento? _______________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Local para entrega: Praça Juca Novaes, 1169 - Paço Municipal - Secretaria de Comunicação
AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO
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DESFILE FESTIVO ACONTECE EM 20 DE SETEMBRO
Em reunião realizada

na Secretaria Municipal
de Educação, na tarde
de 10 de agosto, foram
estabelecidas as primei-
ras diretrizes para a rea-
lização do Desfile Festi-
vo para marcar o aniver-
sário de fundação de
Avaré, que simbolica-
mente é comemorado
em 15 de setembro. Este
ano, o desfile acontece-
rá no domingo, 20 de se-
tembro, data que permi-
tirá atrair corporações
musicais de cidades con-
vidadas.

Com o tema “Histó-
ria de Avaré” cada es-
cola retratará um pou-
co da vida do seu patro-
no, o que deu nome à
instituição. Ainda a Co-
ordenação do programa
EJA “Educação de Jo-
vens e Adultos” traba-
lhará o tema “Analfa-
betismo Zero”, uma das
metas do Governo Mu-
nicipal. Outro tema será

“Avaré – 100 anos luz”
para lembrar o cente-
nário da iluminação pú-
blica na cidade.

Foi também acertada
a data que coincide com
o encerramento da Fes-
ta do Peão de Boiadeiro
no dia 20 de setembro,
data que permitirá a vin-
da de outras Bandas de
Fanfarras de cidades
convidadas.

Tomaram parte da
reunião coordenadores,
professores, secretários
municipais e assessores
das pastas da Esportes,
Comunicação, Cultura,
Sistema Viário e da Ou-
vidoria Municipal, os
quais se incumbiram de
definir os preparativos de
acordo com suas respec-
tivas atribuições.

Uma nova reunião
nos próximos dias irá de-
finir o percurso bem
como outros procedi-
mentos necessários para
realização

BENOLI

PROCON EM NOVO
ENDEREÇO

O PROCON, órgão
de defesa do consumi-
dor, mantido pela Pre-
feitura de Avaré já está
funcionando em seu
novo endereço à Rua
Goiás n. 1029.

As novas instala-

ções são mais funcio-
nais e adequadas para
o funcionamento do ór-
gão.

O telefone é 14
37111750 e e-mail
proconmunicipal@ava-
re.sp.gov.br

Retire gratuitamente o Semanário
Oficial da Estância Turística de Avaré no
Paço Municipal, Centro Administrativo e

nas Bancas de Jornais

Comissão define data do desfile cívico alusivo ao aniversário da cidade


