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LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 047/11 – PROCESSO Nº. 209/11

Objeto: Aquisição de medicamentos para o Centro de Controle Animal.
Recebimento das Propostas: 25 de maio de 2011, das 09:00
às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 25 de maio de 2011, das 13:35 às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 25 de maio de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br  - Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 13 de maio de 2011
– Crislaine Aparecida do Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 048/11 – PROCESSO Nº. 210/11
Objeto: Aquisição de caixas de folha sulfite A4 e caixas de papel
diplomata para diversos setores da municipalidade.
Recebimento das Propostas: 26 de maio de 2011, das 09:00
às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 26 de maio de 2011, das 13:35 às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 26 de maio de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br  - Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 13 de maio de 2011
– Crislaine Aparecida do Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 049/11 – PROCESSO Nº. 211/11
Objeto: Aquisição de móveis de escritório para o CAPS.
Recebimento das Propostas: 27 de maio de 2011, das 09:00
às 13:30 horas.
Abertura das Propostas: 27 de maio de 2011, das 13:35 às
13:50 horas.
Data de abertura da Sessão: 27 de maio de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br  - Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 13 de maio de 2011
– Crislaine Aparecida do Santos – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO  Nº. 019/11
 PROCESSO Nº. 112/11

Objeto: Aquisição de EPI’s para a Vigilância Sanitária.
Recebimento das Propostas: 01 de junho de 2011, das 9:00
às 13:30 horas
Abertura das Propostas: 01 de junho de 2011, das 13:35 às
13:50 horas
Data de abertura da sessão: 01 de junho  de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 13 de maio de 2011 –  Crislaine
Aparecida dos Santos – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO  Nº. 036/11
 PROCESSO Nº. 165/11

Objeto: Aquisição de pneus para os veículos pertencentes ao
Gabinete.
Recebimento das Propostas: 02 de junho de 2011, das 9:00
às 13:30 horas
Abertura das Propostas: 02 de junho de 2011, das 13:35 às
13:50 horas
Data de abertura da sessão: 02 de junho  de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 13 de maio de 2011 –  Crislaine
Aparecida dos Santos – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO  Nº. 039/11
 PROCESSO Nº. 185/11

Objeto: Aquisição de materiais para reforma do telhado do PAS
Bonsucesso.
Recebimento das Propostas: 06 de junho de 2011, das 9:00
às 14:30 horas
Abertura das Propostas: 06 de junho de 2011, das 14:35 às
14:50 horas
Data de abertura da sessão: 06 de junho  de 2011, às 15:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 13 de maio de 2011 –  Crislaine
Aparecida dos Santos – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO  Nº. 040/11
 PROCESSO Nº. 189/11

Objeto: Aquisição de medicamentos psicotrópicos injetáveis para
o Pronto Socorro Municipal.
Recebimento das Propostas: 03 de junho de 2011, das 9:00
às 13:30 horas
Abertura das Propostas: 03 de junho de 2011, das 13:35 às
13:50 horas
Data de abertura da sessão: 03 de junho  de 2011, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 13 de maio de 2011 –  Crislaine
Aparecida dos Santos – Pregoeira.

Repetição da TOMADA DE PREÇOS  Nº. 001/11
PROCESSO Nº. 070/11

Objeto: Construção do restaurante e sanitários/vestiários no
Camping Municipal.
Data de Encerramento: 07 de junho de 2011, das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 07 de junho de 2011, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 13 de maio de 2011 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 021/11 – Processo nº. 076/11

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa CONDOMÍ-
NIO EDIFÍCIO GILBERTO FILGUEIRAS, com valor mensal de
R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), objetivando a locação
de espaço no Condomínio Edifício Gilberto Filgueiras para ins-
talação da antena de retransmissão da intranet, com fulcro no
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turís-
tica de Avaré, 10 de fevereiro de 2011 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 027/11 – Processo nº. 097/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa CURSO DE
FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFESSORES E EVENTOS
TANTAS PALAVRAS LTDA, com valor global de R$ 6.300,00
(seis mil e trezentos reais), objetivando o curso de capacitação
para os professores do EJA, com fulcro no artigo 24 da Lei Fede-
ral 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 03 de
março de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 031/11 – Processo nº. 121/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa TV RECORD
DE BAURU LTDA, com valor global de R$ 7.000,00 (sete mil re-
ais), objetivando a contratação da TV Record para veículação de
propaganda da Festa do Peão Boiadeiro de Avaré, com fulcro no
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística
de Avaré, 21 de março de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefei-
to Municipal.

Dispensa nº. 034/11 – Processo nº. 134/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa TATIANE
APARECIDA BIASON 32947947894, com valor global de R$
1.000,00 (hum mil reais), objetivando a contratação do Jornal
Eletrônico A Bigorna para publicação de propaganda da Festa do
Peão Boiadeiro de Avaré, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 25 de março
de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 035/11 – Processo nº. 135/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa LUZIA LOPES
64418219820, com valor global de R$ 500,00 (quinhentos reais),
objetivando a contratação do Jornal Eletrônico De Olho na Notícia
para publicação de propaganda da Festa do Peão Boiadeiro de
Avaré, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 25 de março de 2011 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 036/11 – Processo nº. 141/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa IRENE MARIA DA
SILVA AVARÉ - ME, com valor global de R$ 2.380,00 (dois mil,
trezentos e oitenta reais) objetivando a aquisição de móveis para o
Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, com fulcro no artigo
24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
28 de março de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 037/11 – Processo nº. 142/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa VERTENTE COMU-
NICAÇÃO LTDA, com valor global de R$ 3.000,00 (três mil reais),
objetivando a contratação do Jornal A Comarca para publicação de
propaganda da Festa do Peão Boiadeiro de Avaré, com fulcro no artigo
24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 29
de março de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 039/11 – Processo nº. 149/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa PIRES & PIRES
EDITORA E GRAFICA LTDA - ME, com valor global de R$ 2.000,00
(dois mil reais), objetivando a contratação do Jornal Ki Jornal para
publicação de propaganda da Festa do Peão Boiadeiro de Avaré,
com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 30 de março de 2011 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 040/11 – Processo nº. 150/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa EDITORA FO-
LHA DE AVARÉ LTDA, com valor global de R$ 1.500,00 (hum mil
e quinhentos reais), objetivando a contratação do Jornal Folha de
Avaré para publicação de propaganda da Festa do Peão Boiadeiro
de Avaré, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 30 de março de 2011 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 041/11 – Processo nº. 151/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa MARIA
CANDIDA GUTIERES DOS SANTOS - ME, com valor global de R$
2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquenta reais), objetivando a
contratação do Jornal Popular para publicação de propaganda da
Festa do Peão Boiadeiro de Avaré, com fulcro no artigo 24 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 30 de
março de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 042/11 – Processo nº. 156/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa STELIMS PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MULT SERVIÇOS LTDA -
EPP, com valor global de R$ 4.085,19 (quatro mil, oitenta e cinco
reais e dezenove centavos) objetivando prestação de serviços
de segurança no evento Bike Route, com fulcro no artigo 24 da
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
01 de abril de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 043/11 – Processo nº. 158/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa IRANY LAMAR
DE OLIVEIRA EPP, com valor global de R$ 4.120,00 (quatro mil,
cento e vinte reais) objetivando a remoção e instalação de carpetes
no Teatro Municipal, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/
93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de abril de 2011
– Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 044/11 – Processo nº. 159/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa ANTÔNIO MA-
CHADO DE OLIVEIRA FILHO ME, com valor global de R$ 4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais) objetivando a locação de 10 tendas
pirâmide 5x5 para o evento Bike Route, com fulcro no artigo 24 da
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01
de abril de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.
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Dispensa nº. 047/11 – Processo nº. 173/11

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa GOMES &
LOPES AVARÉ LTDA - ME, com valor global de R$ 3.500,00 (três
mil e quinhentos reais) objetivando a locação de 01 tenda circo
30x30 para o evento Bike Route, com fulcro no artigo 24 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 07 de
abril de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 049/11 – Processo nº. 175/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa ASSOCIAÇÃO
PRÓ-CIDADANIA AVAREENSE, com valor global de R$ 1.000,00
(hum mil reais), objetivando a contratação da Rádio Cidadania FM
para veículação de propaganda da Festa do Peão Boiadeiro de
Avaré, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura
da Estância Turística de Avaré, 07 de abril de 2011 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 050/11 – Processo nº. 176/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa ALL DOOR
MÍDIA EXTERIOR PUBLICIDADE LTDA - ME, com valor global de
R$ 8.250,00 (oito mil, duzentos e cinquenta reais), objetivando a
contratação do All Door Comunicação Visual e Mídia Exterior para
publicação de propaganda da Festa do Peão Boiadeiro de Avaré,
com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 07 de abril de 2011 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 052/11 – Processo nº. 187/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa CARRARA
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, com valor global de
R$ 204.552,20 (duzentos e quatro mil, quinhentos e cinquenta e
dois reais e vinte centavos) objetivando a contratação de empre-
sa para fornecimento de máquinas, mão-de-obra e funcionários
para execução de serviços de roçada com acabamento em terre-
nos públicos e particulares, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 12 de abril de
2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 053/11 – Processo nº. 196/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa AUTO RIO
NOVO LTDA, com valor global de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
objetivando a locação de imóvel na Avenida Prefeito Paulo Araújo
Novaes n° 11 para instalação da Secretaria de Turismo, com
fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 31 de março de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa
– Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 058/11 – Processo nº. 203/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa MÁRIO FON-
SECA, com valor mensal de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta
reais) objetivando a locação de imóvel na Rua São Paulo n° 710
para instalação do Ministério do Trabalho, com fulcro no artigo 24
da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
25 de abril de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 059/11 – Processo nº. 204/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa MULTICENGE
CONSTRUÇÕES LTDA ME, com valor global de R$ 221.000,00
(duzentos e vinte e um mil reais) objetivando serviço de recupe-
ração de drenagem em trecho da Avenida Espanha com reposi-
ção de pavimentos, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/
93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 26 de abril de 2011
– Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 060/11 – Processo nº. 205/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa J. BONACH
DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - EPP, com valor global de
R$ 44.970,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e setenta reais)
objetivando a aquisição emergencial de 600 pacotes de saco de
lixo preto e 150 peças de vassourão para a Secretaria do Meio
Ambiente, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 27 de abril de 2011 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 068/11 – Processo nº. 222/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa MULTICENGE
CONSTRUÇÕES LTDA ME, com valor global de R$ 100.000,00
(cem mil  reais), objetivando o fornecimento e aplicação de CBUQ
com equipamento e mão-de-obra para Operação Tapa Buraco,
com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 09 de maio de 2011 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preços  nº.002/11 – Processo nº. 092/11

Fica adjudicado a empresa ITACOM EMPREITEIRA DE OBRAS
LTDA EPP, com valor total de R$ 110.166,45 (cento e dez mil,
cento e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos),
objetivando a contratação de empresa para execução da primei-
ra etapa da construção do Posto de Atendimento à Saúde no
Bairro Ipiranga – adjudicado em: 19/04/2011.

HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
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 a empresa ITACOM EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA
EPP, objetivando a contratação de empresa para execução da
primeira etapa da construção do Posto de Atendimento à Saúde
no Bairro Ipiranga, relativa à Tomada de Preços  nº. 002/11 –
Processo nº.092/11 - Homologado em: 12/04/2011.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO Nº020/10 – Processo nº. 106/10, Contrato (082/10),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa PEDRA & PEDRA  ALARMES LTDA ME, objetivando
a contratação de empresa para monitoramento do Sistema de
Alarme da Secretaria da Educação, com prorrogação até 02 de
agosto de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO Nº025/011– Processo nº. 086/11, Contrato (073/
11), que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de
Avaré e a empresa CONSTRUTORA MAHID LTDA, objetivando
o fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos e mão-de-
obra para execução de reforma emergencial na FREA, com pror-
rogação até 28 de junho de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO Nº054/10 – Processo nº. 208/10, Contrato (183/10),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e o senhor PAULO SALIM ANTÔNIO CURIATI, objetivando a
locação de imóvel localizado à Rua Santa Catarina, 781 – instala-
ção do Centro de Atendimento ao Educando Profª Maria José de
Araújo (Centrinho), com prorrogação até 02 de maio de 2012 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONCORRÊNCIA
PÚBLICA  Nº001/10 – Processo nº. 005/10, Contrato (133/10),
que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré
e a empresa IMPREJ ENGENHARIA LTDA , objetivando a cons-
trução do Fórum de Avaré, com prorrogação até 23 de outubro de
2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 043/10 – Processo nº. 330/10 fica
aditado o valor de R$ 10.247,00 (dez mil, duzentos e quarenta e
sete reais), para a empresa CHOLMED COMERCIAL HOSPITA-
LAR LTDA, o que corresponde a aproximadamente 24,99%(vin-
te e quatro vírgula noventa e nove por cento) do valor total
adjudicado no processo licitatório em questão objetivando a aqui-
sição de materiais para curativo para o Centro de Saúde I. -
Assinatura do Termo Aditivo em: 08 de abril de 2010.

LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA

CIRCULAR N º 15/2011 - DG          Avaré, 11 de maio de 2.011.-
Exmo. (a) Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária
de 16/05/2011 - Segunda Feira – às 18h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, a Exma. Sra. Presi-
dente Vereadora Marialva A. S. Biazon  designou  para a Ordem
do Dia da Sessão Ordinária de  16 de maio do corrente ano, que
tem seu inicio marcado para as 18h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 50/2011– Discussão
Única  - Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Altera o Parágrafo 2º do Artigo 29 da Lei Complemen-
tar nº 114, de 18 de janeiro de 2010, e dá outras providências.
(FREA)

Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar 50/2011 e dos Pare-
ceres do Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
2. PROJETO DE LEI N.º 51/2011 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Con-
vênio com o Estado de S. Paulo por meio da Secretaria de Desen-
volvimento Social e dá outras providências (Viva Leite)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 51/2011 e dos Pareceres do
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e
de Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor. (c/emenda)
3. PROJETO DE LEI N.º 55/2011 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre alteração do Artigo 2º da Lei nº 1.468, de
19 de abril de 2011 e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 55/2011 e dos Pareceres do
Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

DECRETO LEGISLATIVO N º 256/2011
(Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareense ao
Sr. PEDRO FLORENTINO FURLAN e dá outras providências)

A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍS-
TICA DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI DECRETA:
Artigo 1º - Fica concedido o Título de “CIDADÃO AVAREENSE” ao
Sr. PEDRO FLORENTINO FURLAN, pelos relevantes serviços
prestados à comunidade avareense.
Parágrafo Único – A entrega da referida honraria dar-se-á em
Sessão Solene previamente convocada, em comum acordo com
o homenageado.
Artigo 2º - As despesas decorrentes com o presente Decreto
Legislativo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
01.01-01.031.7005-2.257.3.3.90.39.23.00.00.00.0.01.110.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
aos 10 de maio de 2011. -

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara de Vereadores
da Estância Turística de Avaré na data supra.-

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Projeto de Decreto Legislativo nº  05/2011
Autoria: Vereadora Rosângela Paulucci Paixão Pereira
Aprovado por unanimidade, em Sessão de 09/05/2011. -

ABERTO PREGÃO PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO PARA
ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO DE

ROTEADOR
Processo nº 11/2011
Pregão Presencial nº 06/2011
Data da realização: 26 de maio de 2011 - 09h00min.

EXTRATO DE EDITAL
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, faz
saber que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão
(Presencial) nº 06/2011 – Processo nº 11/2011, do tipo menor
global, que visa à Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de Link Dedicado para acesso a internet
com fornecimento de roteador para a Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré, conforme anexo II do edital, cuja
realização será no dia 26 de maio de 2011, às 09h00min. O Edital
estará disponível na Sede do Poder Legislativo, sito à Av. Prefeito
Misael E. Leal, 999 – Avaré – SP, no horário das 09h00min, às
12h00min. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefo-
ne (14) 3732-0929. O Edital completo também poderá ser acessado
pelo site: http://www.camaraavare.sp.gov.br  ou solicitado pelo
e-mail secretaria@camaraavare.sp.gov.br
Cristiano Augusto Porto Ferreira    Janayna Martins da Costa
Pregoeiro                                        Pregoeira

MARIALVA ARAÚJO DE
SOUZA BIAZON

Presidente

ROBERTO ARAÚJO
Vice-Presidente

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
1º Secretário

RODIVALDO RIPOLI
2º Secretário
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Sessão 02/05/2011
Requerimentos – Palavra Livre

Roberto Araujo
-Seja oficiado ao DEMEP – Departamento Médico de Pessoal da
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, para que envie a esta
Casa de Leis listagem contendo todos os cargos que se enqua-
dram na NR 15 Atividades e Operações Insalubres, especificando
ítem por ítem quais cargos da Prefeitura da Estância Turística de
Avaré tem direito ao pagamento em grau mínimo, médio e máximo.
-Seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística de
Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que estude e informe
essa Casa de Leis sobre a possibilidade de reverter o I.S.S. pago
pelas instituições de ensino privado em “bolsas de estudos” aos
cidadãos carentes de Avaré, utilizando o mesmo critério de sele-
ção adotado pelo ProUni do Governo Federal, uma vez que muitas
pessoas carentes tem vontade e capacidade de estudar em uma
Escola ou Faculdade de ensino privado, mas infelizmente não têm
condições financeiras para arcar com as despesas. Cabe desta-
car, que o Governo Federal implantou esse importante programa
universidade para todos e, caso Vossa Excelência implante em
Avaré, além de atender aos anseios dos universitários carentes,
será o pioneiro com relação aos alunos dos ensinos fundamental
e médio, proporcionando a esses alunos carentes a possibilidade
de ingressar futuramente em uma Universidade pública.

Sessão 09/05/2011
Indicações

Marialva Araújo de Souza Biazon – Presidenta
-Reiterando a Indicação 0249/2011 já apreciada e encaminhada
ao Executivo, para que através do setor competente corrija em
caráter de urgência/urgentíssima, a pavimentação asfáltica de
um trecho da Rua Ammos Contrucci, via localizada no Bairro San-
ta Elizabeth, problema que se deu devido às torrentes chuvas
que assolaram a cidade e que provocaram enchentes no córrego,
levando parte do leito carroçável como mostram as fotos anexas.
Esta propositura também indica que o local deva receber sinaliza-
ção adequada, enquanto os reparos não forem executados, pois
conforme relatos de moradores das proximidades, o buraco na
via já causou vários acidentes.
-Para que determine à Guarda Municipal que também execute o
serviço que vem fazendo defronte da EMEB Maneco Dionísio, nos
horários de saída dos alunos, em outras escolas, como a FREA,
Matilde Vieira, Paulo Araujo Novaes, COC, enfim, nas demais que
possuem grande movimentação de alunos. Orientar motoristas e
pedestres quanto ao trânsito é um trabalho exemplar que precisa
ser estendido em toda cidade.
-Para que acione a Companhia CPFL Santa Cruz a efetuar a troca
de três lâmpadas queimadas em pelo menos três postes localiza-
dos em frente à Faculdade Sudoeste Paulista, na Avenida Profes-
sor Celso Ferreira da Silva.

Roberto Araújo – Vice Presidente
- INDICO nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Pre-
feito Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através
do Departamento competente, providencie em regime URGÊNCIA
redutores de velocidade e/ou lombada na Av. Pinheiro Machado,
nas imediações da Loja Constrular com a finalidade de obrigar os
veículos a trafegarem em velocidade compatível com o local e,
consequentemente, diminuir o número de acidentes que ocorrem
naquela avenida, proporcionando mais segurança às pessoas
que utilizam daquela via.
- INDICO nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Pre-
feito Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através
do Departamento competente, providencie em caráter de URGÊN-
CIA a operação “tapa buracos” em toda extensão da Rua Cesário
Felice, no Bairro: “Brasil Novo”, visto que lá existem vários bura-
cos, causando transtornos aos usuários da referida via.

Vicente José Schiavão – 1º Secretário
-Para que através da Secretaria Municipal de Saúde, estude a
possibilidade de estar adquirindo novas cadeiras de rodas para
equipar as Unidades Básicas de Saúde, já que as existentes em
sua grande maioria encontram-se em estado precário.
-Para que através da Secretaria Municipal de Saúde, estude a
possibilidade de estar adquirindo cadeiras de rodas para o novo
Terminal Rodoviário (quando de sua nova inauguração), para aten-
der os idosos com dificuldades de locomoção.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
- INDICO, nos termos regimentais vigentes, ao Excelentíssimo Pre-
feito Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, estudar, através
do setor competente, a possibilidade de tomar providências no
sentido de combater a erosão localizada em terrenos do espólio
de Armando Paula Assis ,  na Vila Jardim que estaria comprome-

tendo toda a área e que teve início  em razão de via pública aberta
há anos pela Prefeitura sem a devida infra-estrutura, fato que
teria provocado os danos  atuais, havendo o risco de
responsabilização futura do Município.

Júlio César Theodoro
-Para que através do setor competente providencie a capinação
do campo de futebol de Lar São Nicolau, visando atender a crian-
ças ali assistidas.
-Para que através do setor competente providencie o conserto
de buraco localizado na Rua José Luiz de Souza, esquina com a
Rua José Curto, sendo este um pedido dos moradores do Bairro
Rancho Alegre.
-Para que através do setor competente, possa providenciar o
reparo imediato do banheiro publico do Mercado Municipal, pois
segundo informações, tal banheiro está a mais de 3 meses sem
ser utilizado, causando muitos transtornos a população.
-Para que através do setor competente providencie a construção
de redutor de velocidade (lombada) na Rua Dr. Felix Fagundes,
próximo ao nº 787, visando a segurança dos pedestres que tran-
sitam neste local.
- Reiterando pedido para que através do setor competente provi-
dencie a construção de redutor de velocidade (lombada), nas
proximidades do Supermercado Di Solé, uma vez que o fluxo de
veículos no local é muito intenso. Tal medida se faz necessária
para se evitar possíveis acidentes.

Paulo Dias Novaes Filho
- Para que, através do setor competente, estude alternativas ao
fluxo de caminhões e veículos de carga na rua Acre, a partir da
Avenida Pinheiro Machado, pois estes veículos estão provocan-
do danos às residências daquele trecho e ao pavimento daquela
via, naquele trecho.
-Para que, através do setor competente, providencie a limpeza e
remoção de entulhos que foram depositados ao longo da continu-
ação da Rua Seme Jubran, trecho que não possui pavimento
asfáltico e liga aquele bairro à Estrada Avaré-Itatinga.
-Para que, através do setor competente, providencie a operação
tapa-buracos na rua Mato Grosso, junto ao estacionamento do
Supermercado Centrão, localizado na esquina com a rua Alagoas.

Rosângela Paulucci P. Pereira
-Para que, através da Secretaria competente, providencie a ur-
banização da Praça localizada no Bairro Paineiras, inclusive com
a instalação de equipamentos para Playground, tendo em vista
que se trata de reivindicação dos moradores daquela localidade
que necessitam de espaço de lazer.
-Para que, através da Secretaria do Meio Ambiente, componha
uma equipe de poda para atuar no município, considerando-se
tratar de serviço necessário e que exige conhecimento técnico
para o não comprometimento da árvore ou arbusto a ser podado.

Requerimentos
Marialva Araújo de Souza Biazon – Presidenta

-Que sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E
PARABENIZAÇÕES, ao ATLETA AVAREENSE REGINALDO
CRISTIANO BENTO, pelo seu empenho nas competições da Luta
de Braço, pelo seu belo currículo de medalhas conquistadas em
diversos campeonatos nacionais e internacionais e por muito bem
representar nossa cidade e o nosso país.
-Que seja oficiada a Mesa Diretora desta Colenda Casa de Leis, a
fim de que autorize a confecção de material de apoio à Campanha
Nacional “Todos Contra a Pedofilia”, movimento liderado pelo
excelentíssimo Promotor de Justiça e Curador da Infância e da
Juventude do Ministério Público de Minas Gerais, Dr. José Carlos
Forte, integrante da CPI da Pedofilia, personalidade que estará em
Avaré no próximo dia 23 de maio para ministrar uma palestra
sobre o tema em questão, no Auditório da Faculdade Eduvale,
conceituada instituição de ensino universitário que através da
emissora de rádio Eduvale FM adere à campanha.
- Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que, através
do Conselho de Pastores Evangélicos, nomeie a Comissão
Organizadora para o Dia da Marcha para Jesus, instituído através
da Lei Municipal 1.162 de 2 de abril de 2009.
- Para que seja oficiado aos Excelentíssimos Senadores Aloysio
Nunes e Aécio Nunes, a fim de que seja dada sequencia na
movimentação para regulamentação da EMENDA CONSTITUCIO-
NAL 29, que prevê mais recursos para a área da saúde através
do estabelecimento de bases estruturais e de valores, um projeto
cujo texto encontra-se parado no Plenário da Câmara dos Depu-
tados desde 2008.
- Que seja oficiada à Comissão de Saúde, Promoção Social, Meio
Ambiente e Diretos Humanos desta Colenda Casa de Leis, a fim
de que promova estudos no sentido de que seja formada uma

Comissão de Vereadores com vistas à realização de Audiências
Públicas com empresários locais, representantes da Secretaria
Municipal Especial da Pessoa com Deficiência, Ministério do Tra-
balho, Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Avaré
(ACIA), Sindicato dos Empregados no Comércio (SEC), Sindica-
tos dos Funcionários e Servidores Municipais e Estaduais entre
outros órgãos e entidades do município, no sentido de nos empe-
nharmos para que haja aumento de vagas de trabalho para pes-
soas com deficiência em nossa município, entre outros projetos e
medidas que venham ao encontro das reais necessidades da
classe.

Roberto Araujo – Vice Presidente
 -Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor BENEDITO AUGUSTO DE OLI-
VEIRA; Senhor ALTAMIR MOISES TEIXEIRA; Senhor EMERSON
LUIZ GONÇALVES GARCIA; Senhor LAZARO PINTO; Senhor
WALDOMIRO VICENTINI.
-Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES” ao Ilustríssimo Secretário Mu-
nicipal de Esportes, Senhor Alexandre Faustino, extensivo ao
Ilustríssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, pela
iniciativa em trazer para Avaré a ex-atleta da Seleção Brasileira
de Basquete, Magic Paula, que falou ao público sobre o “Dia do
Desafio 2011”, dando sequência aos lançamentos regionais da
competição que anualmente ocorre na última quarta-feira do mês
de maio.

Rodivaldo Ripoli – 2º Secretário
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti Urrêa, Prefeito Muni-
cipal da Estância Turística de Avaré, para que através do setor
competente, informe a este Poder Legislativo as seguintes infor-
mações: 1-) Qual a explicação em relação aos direitos adquiridos
pela Lei Federal de que todo Professor é Professor com os mes-
mos direitos e deveres, o qual na junção de PEB I e Professor de
Educação Infantil, não foi incluído os Professores Monitores, sen-
do ambos os cargos com a mesma habilitação, prestando con-
cursos cada qual em sua função, sendo concursados em regime
estatutário, e mesmas responsabilidades, ambos com salários,
gratificações (FUNDEF e FUNDEB) diferentes, porém os Profes-
sores Monitores não foram incluídos como PEB I sendo prejudica-
dos em questão Salarial. 2-) Qual a possibilidade de solicitar que
os Professores Monitores sejam igualados à PEB I com os mes-
mos direitos e deveres.
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti Urrêa, Prefeito Muni-
cipal da Estância Turística de Avaré, para que informe a este
Poder Legislativo as seguintes informações: 1-) A Municipalidade
está recebendo repasse da taxa de iluminação pública cobrada
dos munícipes, ora repassados pela empresa concessionária de
energia elétrica destinados para a aquisição de lâmpadas, reato-
res e outros materiais necessários? Caso afirmativo, informar de
quem é a responsabilidade de adquirir os materiais elétricos aci-
ma mencionados. 2-) Caso seja de responsabilidade da
Municipalidade adquirir as lâmpadas, reatores e outros materiais
elétricos, informar quando foi feita a última aquisição, inclusive
encaminhando cópia da nota fiscal e nota de empenho; e se foi
repassado para a empresa efetuar o serviço de troca de lâmpa-
das e reatores.
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti Urrêa, Pre-
feito Municipal da Estância Turística de Avaré, para que
informe a esta Casa de Leis se está sendo procedida à
limpeza das bocas-de-lobo das vias públicas. Caso a res-
posta seja negativa, esclarecer porque não está sendo
executado tal trabalho, bem como seja determinado ao
setor competente que faça a indispensável limpeza das
referidas bocas-de-lobo.
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti Urrêa, Prefeito Muni-
cipal da Estância Turística de Avaré, para que informe a este
Poder Legislativo se o mesmo enviará à Câmara Municipal, um
projeto de Lei viabilizando o sinal de Internet via Rádio Gratuito a
população Avareense, e que o mesmo atenda todo o território do
município de Avaré.
- Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti Urrêa, Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que informe a esta
Casa de Leis qual a soma total de IPTU que os contribuintes terão
que pagar no ano de 2011; isto é, que informe quanto a Prefeitura
Municipal de Avaré irá arrecadar se todos os contribuintes paga-
rem o IPTU devido neste ano de 2011.
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. Governador do Estado de São Pau-
lo, Dr. Geraldo Alckmin, solicitando estudos no sentido de pro-
mover a pavimentação de aproximadamente 05 (cinco) quilô-
metros da estrada rural denominada ‘Estrada dos Rochas’, tre-
cho de interligação de diversas propriedades rurais que abas-
tecem feiras livres e estabelecimentos comerciais da cidade
de Avaré e região.
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-Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turísti-
ca de Avaré, Senhor Rogelio Barchetti Urrêa, para que informe a
esta Casa de Leis sobre a possibilidade de continuar a efetuar o
pagamento do aluguel da Instituição  R.A.F.A  localizada no Bairro
Três Marias pelos menos até o mês de Dezembro deste ano. Este
Vereador foi procurado por Empresários indagando que através
de parcerias irão construir um novo prédio para a Instituição, mas
que precisam de tempo para o término da obra.
-Que seja oficiado ao Presidente da ANAC - Agência Nacional de
Aviação Civil – localizado no Setor Comercial Sul - Quadra 09 -
Lote C - Ed. Parque Cidade Corporate - Torre A - CEP 70308-200 -
Brasília/DF - Brasil, propondo que estude a possibilidade de incluir
o Aeroporto Regional Avaré/Arandu “Comandante Luiz Gonzaga
Lutti”, a receber melhorias em sua infra-estrutura como passar
por uma grande reforma e integrar o rol de aeroportos do Estado
de São Paulo a permitir pousos e decolagens de aeronaves co-
merciais e de transporte de cargas, pois a cidade é pólo regional
e isso contribuiria para um maior desenvolvimento econômico e
social para o Município visando atender toda nossa Região. A
cidade de Avaré está localizada em um ponto estratégico do Es-
tado de São Paulo, servida por duas importantes rodovias - Castello
Branco e Raposo Tavares.
-Que seja oficiado ao Presidente da Caixa Econômica Federal em
Brasília, Senhor Jorge Fontes Hereda e ao Vice-Presidente de Gover-
no, Senhor José Urbano Duarte, para que esclareça o mais rápido
possível quando será feita definitivamente a entrega das Casa Popu-
lares do Governo Federal para a População Avareense, visto que até
a presente data as pessoas que foram contempladas ainda não ad-
quiriram suas casas nesse novo Projeto Minha Casa, Minha Vida.

Carlos Alberto Estati
- Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância turísti-
ca de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, a fim de que envie a
esta Casa de Leis projeto para liberação de mais verba com
intuito de promover obras de reparos em vias públicas da cidade.
O pedido se faz necessário, pois informações obtidas através do
departamento deConvênios da cidade (Decon) dão conta de que
a verba de R$ 1 milhão de
reais destinada a obras de infraestrutura urbana, no caso para
ampla operação “tapa-buracos”, ainda não foi liberada por falta
da CND – Certidão Negativa de Débito.

Ernesto Ferreira de Albuquerque
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, oficiar Sua Excelência o Governador Ge-
raldo Alckmin solicitando providências no sentido da liberação   da
Emenda Orçamentária, de autoria do Deputado Carlos Neder, do
PT, destinando R$200mil para construção da nova ala de ortope-
dia e fisioterapia da Santa Casa de Misericórdia de Avaré.
-REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, solicitar de Sua Excelência  o Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré. Sr. Rogélio Barchetti
Urrêa, esclarecimentos a respeito da entrega de itens da cesta
básica em desacordo com o que foi licitado. Servidores reclama-
ram a este vereador que o leite em pó estaria sendo entregue em
sacos plásticos e não em latas, biscoitos de marcas de qualidade
inferior ao apresentado durante o processo licitatório, além de
outros itens que mudam com freqüência mês a mês.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  solicitar de Sua Excelência o Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, Sr. Rogélio Barchetti
Urrêa,   informações a respeito da contratação de nova empresa
para fornecimento de apostilas para o ensino fundamental pelo
valor de R$ 2.025.0000,00, sendo que havia oferta da Pueri Domus
no valor de R$ 1.735.000,00. Como é sabido, a empresa Pueri
Domus atende a muitas cidades e a nova contratada atenderia a
poucos municípios, principalmente no norte do Paraná.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, oficiar Sua Excelência  o Prefeito Munici-
pal da Estância Turística de Avaré. Sr. Rogélio Barchetti Urrêa,
solicitando responder se são verdadeiras as informações a res-
peito do fato relatado a este vereador que após a implantação do
sistema informatizado para recolhimento de ISS teria sido detec-
tada uma diferença de cerca de R$ 1 milhão de reais entre o que
foi pago pelos contribuintes e o que foi efetivamente lançado.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, oficiar Sua Excelência  o Prefeito Munici-
pal da Estância Turística de Avaré. Sr. Rogélio Barchetti Urrêa,
solicitando informações a respeito da obra para solucionar a ero-
são localizada próxima a Indústria Gráfica Centenário; se a refe-
rida obra estava ou não incluída entre as que seriam soluciona-
das com a verba federal de R$ 2,4 milhões destinada ao nosso
município em 2010. Como é notório, o problema persiste e se
agrava, gerando preocupações aos usuários da via pública e
proprietários de terrenos adjacentes.

- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, oficiar Sua Excelência  o Prefeito Munici-
pal da Estância Turística de Avaré. Sr. Rogélio Barchetti Urrêa,
solicitando o envio, com a urgência possível, das prestações de
contas elencadas em documento anexo, relativas a eventos di-
versos ocorridos no decorrer do ano de 2010, a fim de serem
apreciadas por esta Casa de Leis.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as forma-
lidades regimentais, solicitar de Sua Excelência  o Prefeito Munici-
pal da Estância Turística de Avaré, Sr. Rogélio Barchetti Urrêa,
enviar para esta Casa de Leis o Plano Diretor de nosso município,
já discutido por várias pessoas, inclusive por este Vereador, tudo
com a coordenação da AREA (Associação Regional dos Engenhei-
ros e Arquitetos). Deve-se esse requerimento ao fato de esta Casa
de Leis estar pondo em discussão  área no Paraíso a ser ocupada
com construção de casas populares,   assunto constante do Plano
Diretor que proíbe esse tipo de ocupação, ou outros, exatamente
naquele mesmo local, assunto que para ter andamento fica a de-
pender do atendimento a este requerimento.

Júlio César Theodoro
-Que seja oficiado a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura
Aeroportuária – INFRAERO, para que juntamente como seu de-
partamento técnico, possam realizar estudos para obras de
melhorias no Aeroporto de Municipal de Avaré, uma vez que o
mesmo tem apresentado uma demanda crescente, já que atende
diversas cidades da região Sudoeste Paulista.
-Que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Rogélio Barcheti
Urrea, para que o mesmo, juntamente com a assessoria respon-
sável, agilize a formação de uma COMISSÂO ORGANIZADORA
DOS FESTEJOS DO SESQUICENTENÁRIO DE AVARÉ.
-Que seja oficiado a Rede Bandeirantes de Televisão, para que
através de seu técnico, providencie melhorias no sinal desta
emissora na cidade de Avaré e região.
-Que seja oficiado ao Comandante do 53º Batalhão de Policia
Militar de Avaré, solicitando que a Policia Militar estabeleça uma
base policial durante a realização da Feira Livre que é realizada
todos os domingos na Av. Paranapanema, principalmente no ho-
rário entre 8:00 e 13:00hs. sendo esta uma solicitação dos feiran-
tes e comerciantes, visando a segurança deste local que é muito
freqüentado pela população.

Luiz Otávio Clivatti
- Que seja oficiado ao exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, para que através do setor competente, estu-
de a possibilidade conforme de denominar Rua ou Logradouro
Público com o nome do saudoso Heydimilson Eggerath Barreto
- Que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal Rogelio Barchetti
Urrêa, para que juntamente com o setor competente, proceda
através de estudos a afixação em todas as repartições das Ad-
ministrações direta e indireta do município, bem como nas entida-
des prestadoras de serviços públicos, em locais visíveis ao públi-
co, cartaz com os seguintes dizeres: Ouvidoria Pública Municipal-
OPM, Ligue: telefone,Sigilo Absoluto de sua reclamação ou su-
gestão sobre a prestação dos serviços públicos municipais.
-Que seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal Rogélio Barchetti
Urrêa,  para que juntamente com a Secretaria competente, infor-
me a esta Colenda Casa  de Leis, a possibilidade da criação  de
estudos, para implantar em toda rede de ensino do município a
Semana da Reciclagem, Preservação Ambiental e Conscientização
da importância da limpeza de nossa cidade.
-Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora ROSA MENEGHEL DOMINGUES
DA SILVA.

Paulo Dias Novaes Filho
-Sejam oficiados votos de parabenização à Rádio Avaré, pela
instalação de mais potência nas suas transmissões, possibilitan-
do que boa parte da área rural, áreas da represa e outros locais
de nosso município possam captar o sinal dessa emissora que é
a mais antiga emissora de rádio de nosso município.
-Seja oficiado ao Sr. Cássio Jamil Ferreira, presidente da Associ-
ação Comercial e Industrial de Avaré (ACIA), para que faça um
levantamento junto aos associados da ACIA, com a finalidade de
mostrar quantos estabelecimentos de Avaré são credores junto à
municipalidade, valor que a Prefeitura lhes deve e data em que foi
realizada a compra ou contratação de serviço.
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que envie a esta Casa de Leis
cópia de contrato na modalidade Dispensa, de nº 018/11 – Pro-
cesso 068/11, que trata da contratação de empresa especializa-
da para prestação de serviços de plantões no Pronto Socorro
Municipal.
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de Leis

como está a situação dos empréstimos consignados feitos por
funcionários municipais em instituições financeiras, como o Ban-
co Santander e o Banco Cruzeiro do Sul.
- Seja consignado, em ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Sra. Carmen Arca Dias Baptista.

Rosângela Paulucci P. Pereira
-Seja oficiado à “A Comissão Antidrogas da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil/seção São Paulo”, a qual  está preparando um
comunicado   às escolas públicas e particulares informando  tele-
fones e serviços que devem ser utilizados para denunciar venda
de bebida alcoólica próximo a escolas ou tráfico de drogas na
escola ou no entorno do estabelecimento”,  solicitando o envio do
material para nosso município, para que possamos distribuir em
nossas escolas.
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, para que informe se
existe algum projeto sendo desenvolvido no município para atuar
em diversos sentidos e ambientes, realizando palestras e outras
atividades na disseminação de informações sobre os riscos de
cada droga, seja tabaco, álcool, maconha, cocaína, crack, LSD
ou ecstasy.
-Seja oficiado à JOVEM PAN, para que esclareçam se existe a
possibilidade de trazer para nosso município a campanha “Jovem
Pan Pela Vida Contra a Droga “.
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, para que informe se
existe a possibilidade de encaminhar a E. Casa de Leis projeto de
Lei, que dispõe sobre proibição de carros, motos e principalmente
quadriciclos, transitarem na orla da represa Jurumirim, nos
loteamentos considerados perímetro urbano.
-Seja oficiado ao Exmo. Diretor da Escola Federal, Prof. Benedito
G. F. Costa, considerando Ofício de nº 73/2011, datado dia 28/03/
11, assinado pela DD. Secretária Municipal da Educação Sra.
Lúcia Helena Lélis Dias, que segue em anexo, nos seja informado
a respeito da implantação do “Programa de Inclusão Digital”, na
escola que dirige.
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, solicitando a regula-
mentação da Lei nº 1.223, de 13 de agosto de 2009, que estabe-
lece a Política Municipal de Meio Ambiente, seus afins e mecanis-
mos de formulação e aplicação, instituindo o FUNDO MUNICIPAL
DO MEIO AMBIENTE.
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, para que informe se
existe, em andamento, alguma ação governamental municipal de
combate às drogas em nossa cidade.
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito
Municipal da Estância Turística de Avaré, para que esclareça se
realmente tanto os funcionários dos PSF(s) quanto dos demais
departamentos da Prefeitura, que realizam 30 horas extras ou 60
horas semanais não estão recebendo 50% (cinquenta) porcento
nas horas extras trabalhadas em sábados e domingos ou quando
acumuladas no Banco de horas, as mesmas não estão sendo
dobradas.

CONVITE – AUDIÊNCIA PÚBLICA
SOBRE O USO DE SACOLAS

PLÁSTICAS
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
tem a honra de convidar a população em geral para a
Audiência Pública que terá como tema a realização
de uma ampla campanha de conscientização dos
munícipes ao não uso de sacolas plásticas, bem
como discorrer ainda sobre Projeto de Lei Municipal
que versará a substituição do uso de saco plástico de
lixo e de sacola plástica por saco de lixo e sacola
ecológicos. O evento atende ao Requerimento 0572/
2011, de autoria do Vereador Júlio César Theodoro
(Tucão), aprovado por unanimidade na sessão do dia
02 de maio do ano em curso. A Audiência terá lugar no
Plenário Eruce Paulucci, à Avenida Misael Euphrásio
Leal, 999, a partir das 18h30min do dia 26 de maio de
2011, quinta-feira.

MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA BIAZON
Presidenta
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JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de locação do imóvel sito a Rua Rio
Grande do Sul nº 1.750 (Sec. Mun. Bem Estar Social), período de
24/01/2009 a 01/07/2010, para evitar Ação de despejo.
Fornecedor : Antonio Salim Curiati
Empenhos : 00203, 19018/2009 e 00171/2010
Valor : R$ 42.511,95
Avaré, 14 de Maio de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de prestação de serviço de locação de
equipamentos de som p/ diversos eventos, Festa das Mães, Cor-
rida do Operário e 1º de Maio, encontro do Moto Clube Madmax,
Stand Up, para evitar a suspensão dos serviços
Fornecedor : Benedicto Machado Sonorização ME
Empenhos : 00921/2011
Valor : R$ 6.200,00
Avaré, 14 de Maio de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentíci-
os p/ Merenda Escolar (Convênio DSE/Fundamental – recurso
estadual)
Fornecedor : Calome Ltda  EPP
Empenhos : 1683,1685/2011
Valor : R$ 32.276,06
Avaré, 14 de Maio de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentíci-
os p/ Merenda Escolar (Convênio PNAC-PNAE/Creches – recur-
so federal)
Fornecedor : Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda EPP
Empenhos : 3010/2011
Valor : R$ 3.510,10
Avaré, 14 de Maio de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentíci-
os p/ Merenda Escolar (Convênio DSE/Fundamental – recurso
estadual)
Fornecedor : Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda EPP
Empenhos : 3005/2011
Valor : R$ 8.213,60
Avaré, 14 de Maio de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentíci-
os p/ Merenda Escolar (Convênio DSE/Fundamental – recurso
estadual)
Fornecedor : Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda EPP
Empenhos : 3005/2011
Valor : R$ 14.988,40
Avaré, 14 de Maio de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentíci-
os p/ Merenda Escolar (Convênio FNDE/Fundamental – recurso
federal)
Fornecedor : Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda EPP
Empenhos : 3006/2011
Valor : R$ 31.171,24
Avaré, 14 de Maio de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentíci-
os p/ Merenda Escolar (Convênio FNDE/Fundamental – recurso
federal)
Fornecedor : Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda EPP
Empenhos : 3006/2011
Valor : R$ 32.910,22
Avaré, 14 de Maio de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de fornecimento de materiais elétricos
para manutenção da iluminação do Portal e Cristo Redentor.
Fornecedor : Eletromil Instalações Elétricas Ltda
Empenhos : 03547, 04106/2011
Valor : R$ 8.642,80
Avaré, 14 de Maio de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar da 11ª medição ref. Serviço de constru-
ção do Prédio do Fórum da Comarca de Avaré, período de 01 a 31/
03/2011 (Convênio SJDC nº 241.333/1989 – recurso federal)
Fornecedor : Imprej Engenharia Ltda
Empenhos : Extraorçamentária
Valor : R$ 138.140,15
Avaré, 14 de Maio de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar da 11ª medição ref. Serviço de constru-
ção do Prédio do Fórum da Comarca de Avaré, período de 01 a 31/
03/2011 (Contra partida do convênio SJDC nº 241.333/1989)
Fornecedor : Imprej Engenharia Ltda
Empenhos : 632/2011
Valor : R$ 34.535,04
Avaré, 14 de Maio de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de fornecimento de peças para veícu-
los para manutenção da frota municipal, para evitar a suspensão
na entrega do material/serviços.
Fornecedor : José Geraldo Marques & Cia Ltda ME
Empenhos : 07765, 07769, 07777, 07791, 07807, 07929, 07930,
08072, 10237, 10256/2010.
Valor : R$ 10.548,60
Avaré, 14 de Maio de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de prestação de serviço licença de uso
de software p/ Admin. Tributária Municipal, com ênfase na Nota
Fiscal eletrônica e autenticidade de documentos, para evitar a
suspensão dos serviços.
Fornecedor : L  A  Gonçalves Informática ME
Empenhos : 510/2011
Valor : R$ 18.000,00
Avaré, 14 de Maio de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de reembolso de despesas com pesso-
al do Estado, comp. Março/2011 (Fundeb Magistério – recurso
estadual)
Fornecedor : Secretaria de Estado da Educação
Empenhos : 4559/2011
Valor : R$ 52.901,26
Avaré, 14 de Maio de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de fornecimento de vales transporte
(Decisão Judicial)
Fornecedor : Viação Vale Paranapanema Ltda
Empenhos : 02491/08, 12849 a 12929/08, 14134 a 14714/08,
15578 a 15622/08, 698 a 730/2009.
Valor : R$ 173.789,00
Avaré, 14 de Maio de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

AVISO AOS PROPRIETÁRIOS
DE IMÓVEIS DE AVARÉ

Comunicamos aos Proprietários de imóveis
de Avaré,  que não receberam o carnê de
IPTU do ano 2011, que os mesmos estão à
sua disposição, no Departamento de TRIBU-
TAÇÃO, situado à Rua Rio Grande do Sul,
1.810 (Centro Administrativo).

Avaré, 13 de abril de 2011

Beatriz Kurmann
RG 6.440.673-SSP

Supervisora Tributação



DECRETOS

Decreto nº 2.760, de 06 de maio de 2011
(Dispõe sobre determinação.)

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 determinado que no dia 21 de maio de 2011, das
9:00 às 17:00 horas, as atividades do Gabinete do Prefeito da
Estância Turística de Avaré ficam transferidas para o Centro So-
cial Urbano – CSU, no Bairro Plimec, nesta cidade, quando será
realizado o Projeto de Ação Social – Prefeitura no Bairro.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 06 de maio de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 2.761, de 09 de maio de 2011
(Dispõe sobre reorganização dos Membros da Coordenadoria

Municipal de Defesa Civil - COMDEC.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições legais ou Decreto nº 2.388, de 05
de abril de 2010;
D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Coordenadoria
Municipal de Defesa Civil – COMDEC:
ANTONIO JUSTINO MARTINS DA COSTA –Coordenador;
GILBERTO SAITO – Diretor Operativo;
JOSÉ VASCONCELOS DE ARAUJO SILVA – Vice-Diretor Operativo;
OSCAR AYRES – Secretário Setor Operativo;
GIANI MARIA CEGARRA AREDES PEREIRA – Diretora Técnica;
FLAVIO VALETIM DENARDI – Vice-Diretor Técnico;
ELAINE FERNANDA STELA – 1ª Secretária
MARCELO ALVES DE GÓES – Setor de Apoio Operativo
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 09 de maio de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 2.762, de 09 de maio de 2011
(Dispõe sobre determinação e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - A partir desta data, ficam proibidos quaisquer eventos
abertos ou fechados nos prédios da Municipalidade que não pos-
suam AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, a seguir
especificados:- Parque de Exposições da EMAPA, Ginásios de
Esportes “Kim Negrão” e “Tico do Manolo” e Teatro Municipal, que
engloba os prédios da Casa de Artesanato, Reciclarte e Nocaija.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 09 de maio de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto nº 2.764, de 09 de maio de 2011
(Nomeia a Comissão Organizadora do Mapa Cultural

Paulista – Fase Municipal).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão
Organizadora do Mapa Cultural Paulista – Fase Municipal que se
realizará no período de 21 de junho a 08 de julho de 2011 em
vários locais da cidade de Avaré.
SORAYA MARIA DA CONCEIÇÃO – Presidente;
CÍNTIA DE CASSIA BATISTA BRIZOLA – Tesoureiro;
REGINA CÉLIA GONÇALVES – Secretário;
FLÁVIO KLEBER NEVES DA SILVEIRA – Membro;
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 09 de maio de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto nº 2.765, de 09 de maio de 2011
(Nomeia a Comissão Organizadora do Encontro Regional

de Percussão do Projeto Guri).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão
Organizadora do Encontro Regional de Percussão do Projeto Guri
que se realizará no dia 24 de maio de 2011, no Palácio das Artes,
nesta cidade.
REGINA CÉLIA GONÇALVES – Presidente;
SORAYA MARIA DA CONCEIÇÃO – Tesoureiro;
IVONE SOUZA PAULA - Membro
FLÁVIO KLEBER NEVES DA SILVEIRA – Membro;
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 09 de maio de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto nº 2.767, de 11 de maio de 2011
(Nomeia a Comissão Organizadora do Dia do Desafio).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão
Organizadora  do Dia do Desafio:-
ALEXANDRE FAUSTINO – Presidente;
CLODOALDO JOSÉ RODRIGUES – Vice-Presidente;
ROSIMARY DA SILVA GONÇALVES – Tesoureiro;
DENISE QUARTUCCI NASSAR – Membro.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 11 de maio de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO
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Decreto n.º 2.768, de 12 de maio de 2011
(Declara Hóspede Oficial do Município o Sr. Benedito G.F. Costa).

Rogélio Barcheti Urrêa, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarado Hóspede Oficial do Município de Avaré,
o Sr. BENEDITO G.F. COSTA, Diretor Geral IFSP – Campus
Avaré.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 12 de maio de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

COMUNICADO
“A Prefeitura Municipal da Estância Turística
de Avaré torna público, que requereu, junto a
CETESB local, as licenças prévia e de ins-
talação, concomitantemente, para instalação
de Posto de Abastecimento de Combustíveis
na Garagem Municipal, conforme processo
nº71/00052/11”.

Decreto nº 2.769, de 13 de maio de 2011
(Dispõe sobre Declaração de Utilidade Pública para fins

desapropriação e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  E  C  R  E  T  A    :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de futura
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras de proprie-
dade de ROSALY RIGHI TAMASSIA e outros, localizada na Gleba
4 - remanescente da Fazenda Florada do Campo, nesta cidade.
Local : Gleba 4 remanescente da Fazenda Florada do Campo –
Avaré/SP;
Proprietário  : Rosaly Righi Tamassia e outros.
Área 3,7650HA. OU 1,5558ALQ.
Descrição da Área :  INICIA  no marco  cravado junto à Estrada
Municipal AVR 273, conforme planta anexa; deste marco segue
pela cerca, no rumo  33º 50’ SE,  percorrendo 316,00 metros,  na
confrontação com Joaquim Pereira de Melo;  deflete à direita e
segue por cerca, no rumo 11º 50’ SE, percorrendo 230,00 metros
na confrontação com Kenzo Okaiama;  deflete à esquerda pela
cerca no rumo 35º 30’ SE, percorrendo 281,00 metros na mesma
confrontação anterior; deste deflete à direita e segue pela cerca
no rumo 04º 48’ SE, percorrendo 218,00 metros na confrontação
com Kenzo Okaiama e Junie Tai Sato; deflete à direita e segue pela
cerca no rumo 27º 03’ SW, percorrendo 112,66 metros na confron-
tação com Junie Tai Sato; deflete à direita e segue na confrontação
com a área remanescente nos seguintes rumos e distâncias: 73º
33’ 20" SW, 101,63 metros;  a seguir em arco de círculo, raio de
9,00 metros, desenvolvimento de 6,22 metros; 33º 57’ 32" SW,
154,18 metros;  a seguir em arco de círculo, raio de 9,00 metros,
desenvolvimento de 2,47 metros;  18º 13’ 51" SW, 75,86 metros;  a
seguir em arco de círculo, raio de 9,00 metros, desenvolvimento de
1,91 metros; 06º 04’ 36" SW, 146,72 metros;  a seguir em arco de
círculo, raio de 23,00 metros, desenvolvimento de 5,09 metros;
18º 45’ 25" SW, 31,65 metros;  a seguir em arco de círculo, raio de
23,00 metros, desenvolvimento de 47,23 metros; 43º 34’ 42" NW,
67,23 metros;  a seguir em arco de círculo, raio de 9,00 metros,
desenvolvimento de 9,31 metros; 77º 07’ 42" SW, 47,53 metros;  a
seguir em arco de círculo, raio de 9,00 metros, desenvolvimento de
1,75 metros; 65º 59’ 21" SW,  47,23 metros;  a seguir em arco de
círculo, raio de 9,00 metros, desenvolvimento de 2,40 metros; 50º
41’ 40" SW, 44,14 metros;  a seguir em arco de círculo, raio de 9,00
metros, desenvolvimento de 3,92 metros; 25º 43’ 09" SW, 133,26
metros;  a seguir em arco de círculo, raio de 9,00 metros, desenvol-
vimento de 0,65 metros; 21º 35’ 12" SW, 185,46 metros;  a seguir
em arco de círculo, raio de 9,00 metros, desenvolvimento de 2,38
metros; 06º 24’ 21" SW, 178,16 metros;  a seguir em arco de
círculo, raio de 9,00 metros, desenvolvimento de 2,73 metros; 11º
00’ 05" SE, 133,69 metros; deste deflete à direita e segue no rumo
75º 05’ 10" NW, percorrendo a distância de  15,57 metros; daí
segue sempre na mesma confrontação, nos seguintes rumos e
distâncias:  11º 00’ 05" NW, 126,89 metros, a seguir em arco de
círculo, raio de 23,00 metros, desenvolvimento de 6,99 metros;  06º
24’ 21" NE, 178,16 metros;  a seguir em arco de círculo, raio de
23,00 metros, desenvolvimento de 6,09 metros; 21º 35’ 12" NE,
185,46 metros;  a seguir em arco de círculo, raio de 23,00 metros,
desenvolvimento de 1,66 metros; 25º 43’ 09" NE, 133,26 metros;  a
seguir em arco de círculo, raio de 23,00 metros, desenvolvimento
de 10,03 metros; 50º 41’ 40" NE, 44,14 metros;  a seguir em arco de
círculo, raio de 23,00 metros, desenvolvimento de 6,14 metros; 65º
59’ 21" NE,  47,23 metros;  a seguir em arco de círculo, raio de 23,00
metros, desenvolvimento de 4,47 metros; 77º 07’ 42" NE, 47,53
metros;  a seguir em arco de círculo, raio de 23,00 metros, desen-
volvimento de 23,80 metros; 43º 34’ 42" SE, 67,23 metros;  a seguir
em arco de círculo, raio de 9,00 metros, desenvolvimento de 18,48
metros; 18º 45’ 25" NE, 31,65 metros;  a seguir em arco de círculo,
raio de 9,00 metros, desenvolvimento de 1,99 metros; 06º 04’ 36"
NE, 146,72 metros;  a seguir em arco de círculo, raio de 23,00
metros, desenvolvimento de 4,88 metros; 18º 13’ 51" NE, 75,86
metros;  a seguir em arco de círculo, raio de 23,00 metros, desen-
volvimento de 6,31 metros; 33º 57’ 32" NE, 154,18 metros;  a seguir
em arco de círculo, raio de 23,00 metros, desenvolvimento de 15,90
metros;  73º 33’ 20" NE, 95,61 metros;  27º 03’ NE, percorrendo
102,65 metros; 04º 48’ NW, percorrendo 210,16 metros; 35º 30’
NW, percorrendo 280,09 metros; 11º 50’ NW, percorrendo 232,93
metros; 33º 50’ NW,  percorrendo 254,89 metros; deste deflete à
esquerda e na confrontação anterior, segue no rumo 66º 58’ 04"
NW, percorrendo a distância de 84,16 metros até o marco cravado
junto à Estrada Municipal AVR 273; deste segue no rumo 67º 33’
21" NE, na confrontação com a Estrada mencionada, percorrendo
a distância de 61,21 metros, atingindo o marco inicial e final do
presente memorial, encerrando a área de 3,765 Ha ou 1,558 Alq.
Artigo 2º - A presente área será utilizada para futura desapropriação.
Artigo 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 13 de maio de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA
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Dentro de aproxima-
damente 15 a 20 dias, o
governador do Estado
virá à Estância Turísti-
ca de Avaré para visitar
o Horto Florestal da ci-
dade e assinar todos os
convênios necessários
para o início das obras
de recuperação do
Lago Ornamental ali
existente.

Em reunião realizada
no último dia 11 em São
Paulo o governador viu
as fotos veiculadas pela
imprensa local, que de-
monstram a gravidade da
situação. Mediante as
fotos, o governador deci-
diu priorizar a reforma da
reserva, que já fazia par-
te do cronograma de
obras do governo do Es-
tado.

Os convênios a se-
rem assinados na cida-
de de Avaré totalizam
R$ 750 mil e garantirão
a triplicação da barra-
gem do horto e o desas-
soreamento do local.
Com essa triplicação, a
barragem suportará um
volume de água 20%
maior do que o atingido
com as chuvas que aca-
bara por destruir a an-
tiga, consideradas as
mais intensas dos últi-
mos setenta anos no
município.

Após a conclusão
das reformas no lago de
um de nossos maiores
cartões postais, o horto
contará ainda com mais
uma conquista do go-
verno municipal, que

Governo do Estado anuncia obras
de recuperação do Horto Florestal

Horto Florestal voltará a ser um dos mais belos cartões postais da cidade

será a implantação de
uma Praça de Exercício
de Idosos no local, nos
moldes da já existente
na CAIC, além de re-
formas do palco de sho-
ws dentro do lago e da
pista de cooper, propi-
ciando grandes opções
de lazer a toda a popu-
lação avareense.

HORTO
A Floresta Estadual

de Avaré - Uma das uni-
dades de conservação
dentro do perímetro ur-
bano, situa-se no Bair-
ro Ipiranga,  na Rua
Pernambuco, s/n.º, onde
também é conhecida
como Horto Florestal.
Criada em 1.945, pelo
Decreto n.º 14.908 de
01 de agosto de 1.945
e Decreto n.º 44.390 de
05 de janeiro de 1.965,
época em que o estado
desapropriou algumas
terras particulares.

O Horto Florestal é
um verdadeiro recanto
da natureza, com uma
área de 95,30 hectares,
árvores raríssimas e
vasto gramado. A flo-
resta conta com vivei-
ro de mudas, amplas
áreas gramadas e um
espaço para recreação
com parque infantil, qui-
osques, churrasqueiras,
bebedouros, bancos e
mesas. Há um Centro
Cultural aberto à visita-
ção e uma trilha educa-
tiva que pode ser per-
corrida.

Desde 1.981 a Flo-
resta Estadual de Ava-

ré vem se estruturando
para que as comunida-
des locais e regionais
possam usufruir de no-
vas opções de turismo,
lazer, além de desenvol-

ver atividades educaci-
onais e ambientais.

A Trilha Educativa
monitorada pode ser
percorrida nos seus 2,5
km; no trajeto encon-

tram-se arvoredos de
essências nat ivas e
exóticas, um banhado e
um lago de captação de
água das nascentes, que
abastece 60% da popu-

lação da cidade. Pode-
se observar também o
Ribeirão Lageado, a
mata ciliar e o reflores-
tamento de Pinus, Eu-
caliptos e araucária.



18 DE MAIO
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C U L T U R A :

André Spock Trio

Festival de Música Instrumental
começa na próxima segunda-feira

De 16 a 20 de maio
acontece no Palácio das
Artes (antigo Cine Santa
Cruz) a terceira edição
do FESMIA – Festival de
Música Instrumental de
Avaré, com a participa-
ção de músicos consagra-
dos da cidade, região e da
capital que estarão apre-
sentando todas as noites
gêneros musicais como
jazz, clássicos, blues, pop
e MPB.

Na segunda-feira, dia
16, se apresenta o grupo
Arminda´s Quartet (USC
de Bauru – gênero Jazz);
na terça, dia 17, a apre-
sentação será da Came-
rata de Violões (USC de
Bauru - gênero Clássi-
cos); na quarta, dia 18, o
show será com André
Spock Trio (Botucatu -
Blues pop); na quinta, dia
19, apresentação da Ban-
da Esparadrapo (Avaré –
MPB); e na sexta, 20,

Quarteto Pererê

apresentação do Quarte-
to Pererê.

O Quarteto Pererê,
que se apresenta na últi-
ma noite do evento, tra-
ta-se de grupo consagra-
do pela crítica que reúne
em seu trabalho a gaita,
o violino, a viola caipira,
o violão de 6 e 7 cordas,
além de pandeiro, per-
cussão dos próprios ins-
trumentos, vozes, numa
polifonia que se asseme-
lha a uma orquestra de
câmara.

No show que leva o
nome do CD do grupo,
“Balaio”, estão músicas
de Villa-Lobos, Sebastião
Nogueira de Lima, Guin-
ga e Paulo César Pinhei-
ro, Jacob do Bandolim,
Dinho Nascimento, Zeca
Collares, Nazaré Paulis-
ta, Ruy Weber e muitos
outros.

O espetáculo do Quar-
teto Pererê tem duração

de 60 minutos e a classifi-
cação indicativa é livre
para todos os públicos. A
entrada para o show e
também para as noites do
III Fesmia é franca.

O “Dia Nacional
de Combate ao Abu-
so e à Exploração
Sexual de Crianças e
Adolescentes”, insti-
tuído pela Lei Federal
9.970/00, no dia 18
DE MAIO, é uma con-
quista que demarca a
luta pelos Direitos
Humanos de Crian-
ças e Adolescentes
no território brasileiro.
Esse dia foi escolhi-
do, porque em 18 de
maio de 1973, na ci-
dade de Vitória (ES),
um crime bárbaro

chocou todo o país e
ficou conhecido como
o “Crime Araceli”. Esse
era o nome de uma
menina de apenas oito
anos de idade, que
teve todos os seus di-
reitos humanos viola-
dos. Esse crime, ape-
sar de sua natureza
hedionda, até hoje está
impune. A intenção do
18 DE MAIO é desta-
car a data para mobili-
zar, sensibilizar e in-
formar toda a socieda-
de a participar dessa
luta.

Convocamos to-
dos – família, escola,
sociedade civil, go-
vernos, instituições
de atendimento, igre-
jas, universidades,
mídia – para assumi-
rem o compromisso
no enfrentamento da
violência sexual, pro-
movendo e se res-
ponsabilizando para
com o desenvolvi-
mento da sexualida-
de de crianças e ado-
lescentes de forma
digna, saudável e
protegida.
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E M P R E G O :

Depois de vários boa-
tos infundados de que
Avaré perderia a agência
do Ministério do Trabalho
para São Manuel, foi as-
sinado no último dia 9,
segunda-feira, o contrato
de aluguel do imóvel que
abrigará a agência local,
localizado na Rua 9 de
Julho nº 710, esquina com
a Rua São Paulo.

No ato da assinatura,
estava presente o geren-
te regional do Ministério
do Trabalho de Bauru,
José Eduardo Rubo, que
destacou que a assinatu-
ra do contrato de aluguel
trata-se na verdade da re-
novação da parceria da
Prefeitura com o Minis-
tério do Trabalho, fato fun-
damental para manter a
agência em Avaré.
“Além de renovar, a Pre-
feitura ampliou a parce-
ria, pois, além do imóvel,

Agência do Ministério do Trabalho fica em Avaré

Gerente regional do Ministério do Trabalho de
Bauru José Eduardo Rubo

cederá funcionários para
o bom andamento do
atendimento ao público”,
disse.

Rubo lembrou ainda
do fato de o chefe da
agência local, Domingos
Cruz, ter mantido a mes-
ma em funcionamento
apesar de toda dificulda-
de pela qual passou o
Ministério do Trabalho.
“Foi graças  aos esforços
dele  é que a agência de
Avaré continua viável”,
completou.

Finalizando, Rubo pe-
diu a compreensão da
população, pois, apesar
da renovação do convê-
nio, a agência passará
por treinamento de fun-
cionários, religação de li-
nhas telefônicas,  entre
outros, e a previsão de
voltar o atendimento ao
público é aproximada-
mente entre 20 a 30 dias.

Uma análise feita
pela Companhia de
Tecnologia de Sanea-
mento Ambiental (CE-
TESB), encaminhada
ao Paço Municipal, re-
ferente a coleta realiza-
da no Lago Bertha
Bannwart em 11 de
abril de 2011, informa
que os resultados alcan-
çados nos ensaios, os
parâmetros avalia dos
atendiam aos padrões
previstos para águas
doces classe 2 da  Re-
solução nº 357/2005 do
Conselho Nacional do
Meio Ambiente – CO-
NAMA.

De acordo com o
Artigo 4º da Resolução

Análise  da CETESB
atesta que água do

Lago Bertha Bannwart
não está contaminada

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

CONAMA nº 357/2005,
às águas doces classe 2
podem ser destinadas:
ao abastecimento para
consumo humano, após
tratamento convencio-
nal; à proteção das co-
munidades aquáticas; à
recreação de contato
primário, tais como na-
tação, esqui aquático e
mergulho, conforme
Resolução CONAMA
nº 274, de 2000; à irri-
gação de hortaliças,
plantas frutíferas e de
parques, jardins, campos
de esporte e lazer, com
os quais o público possa
vir a ter contato direto;
e à aqüicultura e à ativi-
dade de pesca.
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D I A   D A S   M Ã E S :

Missa dos idosos

Lar São Vicente de Paulo realiza atividades com idosos

O Lar São Vicente
de Paulo realizou nos
últimos dias algumas ati-
vidades com os idosos lá
residentes, como come-
moração do Dia das
Mães, missa e passeio.
O passeio de trenzinho
aconteceu no dia 22 de
abril, no período da ma-
nhã, percorrendo toda a
cidade.

A comemoração do
Dia das Mães aconte-
ceu no domingo, 8 de
maio, justamente no dia
dedicado a todas às ma-
mães, no período da
manhã, onde foi ofere-

Passeio de trenzinho

Comemoração do Dia das Mães

cido um café aos ido-
sos, com a presença dos
vicentinos, familiares e
diretoria.

A missa é celebra-
da na capela do Lar,
todas as quintas-fei-
ras, às 15h00, e toda a
comunidade avareense
pode participar. O Lar
São Vicente de Paulo
de Avaré foi fundado
em maio de 1926, tem
por finalidade abrigar
idosos a partir de 60
anos, de ambos os se-
xos, proporcionando
melhores condições e
qualidades de vida.

ESF V e CSU realizam evento em
comemoração ao dia das mães

Organizadoras do evento no ESF V e CSU

O Estratégia Saúde
da Família V (ESF) e o
Centro Social Urbano
(CSU) realizaram um
evento em celebração
ao dia das mães no últi-
mo dia 6.  O evento
ocorreu no salão do
Centro Social Urbano
das 13h00 às 17h00,
tendo como público a
população dos bairros
próximos ao local, em
especial mães. Estima-
se que mais de 68 pes-
soas, entre mães e fun-
cionários, comparece-
ram à comemoração.

O público presente
pôde prestigiar diversas
palestras com o objeti-
vo de esclarecer alguns
tópicos sobre saúde. A
fisioterapeuta Mônica
Mamede Kestener
abriu o evento com uma
dinâmica envolvendo
atividades físicas, segui-
da da membro do Ro-
tary Club Rita Roese-
ner, que fez divulgação

sobre a campanha “Doa-
ção de Órgãos”.

Dando continuidade
às palestras, a psicólo-
ga Beatriz Tonini discor-
reu sobre o tema mater-
nidade e, por fim, a en-
fermeira Helen Edunisia
Paiva palestrou sobre
formas de prevenção do
câncer do colo do útero
e sobre a realização do

autoexame das mamas.
Também foi servido um
coffe-break para as con-
vidadas e houve sorteio
de brindes para as pre-
sentes, finalizando com
um teatro realizado pe-
las auxiliares de enfer-
magem Roseli (PAS
Jardim Brasil) e Gabri-
ela (Pronto-Socorro).

O evento foi coor-

denado pela enfermei-
ra Helen Edunisia Pai-
va, o coordenador da
ESF Jul iano Tadeu
Loureiro Dias, a assis-
tente social do CSU
Evel ize  Aparecida
Barbosa e a estagiária
do curso de serviço
social Márcia Pinhei-
ro da Silva e funcioná-
rios do ESF V e CSU.



AVARÉ, 14  DE MAIO DE 2011 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 511 19



AVARÉ, 14  DE MAIO DE 2011SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 51120



AVARÉ, 14  DE MAIO DE 2011 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 511 21



AVARÉ, 14  DE MAIO DE 2011SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 51122



AVARÉ, 14  DE MAIO DE 2011 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 511 23



AVARÉ, 14  DE MAIO DE 2011SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 51124



Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal

CONVOCAÇÃO
Ficam os classificados de 1° a 90°, correspondente a 03 (três) vezes o n° de vagas no Processo Seletivo n° 001/2011 para o cargo de AJUDANTE GERAL,

convocado para comparecerem na GARAGEM MUNICIPAL no dia 16/05/2011 às 07h00min, para realizar as avaliações de aptidão física e médica.
Para submeter-se aos exames médico e físico, o candidato deverá na data e hora acima indicados apresentar os seguintes documentos:

- Carteira de Trabalho – CTPS e documento de identidade – RG.
OBS:- Não será admitido atraso na chegada e para os exames o candidato que não apresentar os documentos acima indicados.

Estância Turística de Avaré, aos 12 de maio de 2.011.
DRH/GP-DEMEP
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INEDITORIAIS

Resumo do Edital de Pregão Presencial nº 002/2011

Processo nº 004/2011
Pregão Presencial nº 002/2011
Data de Abertura:- 26/05/2011
Horário de Abertura:- 9:00h
A Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA torna Público
para ciência dos interessados através do Resumo do Edital de
Pregão Presencial nº. 002/2011, objetivando o Registro de Preço
dos exemplares bibliográficos constantes do anexo I, a fim de
serem atendidas às exigências do Conselho Estadual de Educa-
ção do curso de Pedagogia, quanto ao acerto bibliográfico da
Fundação Regional Educacional de Avaré – FREA, que integra o
Edital, onde se realizará o Pregão Presencial, às 9h00m do dia 26
de maio de 2011.
A cópia do Edital e maiores informações poderão ser obtidas com
a Sra. Renata de Albuquerque Tamassia, Presidente da CPL/FREA,
ou com os membros da Comissão de Pregão, até o dia 25 de maio
do ano de 2011, no horário das 9h00m às 16h00m, no endereço:-
Praça Prefeito Romeu Bretas – 163,Bairro Centro - CEP. 18700 –
902, na Estância Turística de Avaré/SP - Departamento de Licita-
ções, pelo Tel:- (0xx14) 3711.1822, no site www.frea.edu.br, ou
ainda solicitação de envio do mesmo pelo endereço eletrônico
licitacoes@frea.edu.br.
Avaré, 06 de maio de 2011.

_______________________
Renata de Albuquerque Tamassia

Presidente CPL/FREA

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ – FREA

Edital de Convocação

O Corpo Diretor do Clube Avareense da Terceira Idade, através
de sua presidenta em exercício, CONVOCA todos os colaborado-
res e assistidos da entidade, assim subtendidos, consistentes,
naqueles em dia com suas contribuições e naqueles devidamente
registrados e recebendo assistência (participantes ativos das
atividades ministradas pelo CATI), para reunião em ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA a se realizar no imóvel localizado na
Rua Rio Grande do Norte, 1130, nesta cidade de Avaré/SP, no dia
16 de Maio de 2011, em primeira chamada às 14h30min. com a
maioria simples dos presentes,  e em segunda chamada às 15h00
com qualquer número de presentes, para  deliberação de matéria
instituída nos arts. 33 e 35 do Estatuto do Clube Avareense da
Terceira Idade. DETERMINA-SE ainda, que todas as pessoas que
se fizerem presentes na reunião supracitada, deverão estar por-
tando suas respectivas Carteiras de Contribuição e em dia com
suas obrigações, bem como, documento Oficial com foto (Cartei-
ra de Identidade ou C.N.H.), sob pena de impedimento de voto.

YOLANDA CARDOSO
Presidenta em Exercício.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 027/2011
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato represen-
tado pelo Sr. Hadel Aurani, convoca os classificados no Concur-
so Público nº 01/2010, homologado pelo Edital de 11/02/2011,
para o emprego de INSPETOR DE ALUNOS, conforme classifica-
ção abaixo descrita; para comparecerem no prazo máximo de 05
(cinco), a partir da data da publicação deste Edital, no Departa-
mento de Recursos Humanos, situado a Praça Romeu Bretas nº
163, das 08:00h às 11:00h e das 15:00h às 17:00h. O não compa-
recimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class.  Nome
01    Ana Paula Nogueira dos Santos
Estância Turística de Avaré, 13 de maio  de 2011.

HADEL AURANI
Presidente

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ – FREA

A equipe da EMEB
Maneco Dionísio reali-
zou na sexta-feira, 06, a
I Festa da Família, que
teve por objetivo inte-
grar e homenagear to-
das as famílias da unida-
de escolar.

Durante as ativida-
des houve uma conver-
sa entre os pais e a psi-
cóloga Narandra Na-
ckamura Faustino e co-
ordenadora da Secreta-
ria Municipal de Educa-
ção Elaine Capecci so-
bre a importância da fa-

EMEB Maneco Dionísio realiza I Festa da Família
E D U C A Ç Ã O :

Participantes da I Festa da Família da EMEB Maneco Dionísio

mília na formação dos
alunos. Em seguida, os
alunos apresentaram
músicas e poemas com
o tema família. E, para
finalizar, ocorreu uma
gincana organizada pela
professora Paula Sac-
caro com a participação
de pais e alunos.

A direção, vice-dire-
ção e coordenação agra-
decem a presença das fa-
mílias, a dedicação e com-
promisso dos funcionári-
os e professores que tor-
naram a festa inesquecível.

FALECIMENTOS
FALECIMENTOS PERÍODO DE

05/05/11 A 11/05/2011

WALDOMIRO VICENTINI
*02/05/1930 +05/05/2011

ROSA MENEGUEL DOMINGUES DA SILVA
*23/03/1946 +05/05/2011

WALDIR HENRIQUE FONSECA VIEIRA
*08/07/1985 +06/05/2011

CONCEIÇÃO DE MACEDO RIGGINO
*15/02/1931 +0705/2011

MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO SANTOS
*27/09/1927 +07/05/2011

LAZARO PINTO
*10/09/1932 +07/05/2011

BENEDITO AUGUSTO DE OLIVEIRA
*31/07/1950 +08/05/2011

THERESA CABRAL DE FREITAS
*22/02/1926 *08/05/2011

CARMEM ARCA DIAS BAPTISTA
*17/04/1934 +08/05/2011

EMERSON LUIZ GONÇALVES GARCIA
*12/07/1985 +08/05/2011
BENEDITO TEODORO

*24/04/1938 +09/05/2011
LUIZ MONEA

*27/09/1928 +09/05/2011
WALDEMAR IGNACIO PERES

*12/03/1938 +09/05/2011
MARIA LECTICIA ALVES
*22/05/1928 +09/05/2011

JOSE DEODATO BEZERRA
*08/01/1952 +10/05/2011

PEDRINA ARCHARAR DA FONSECA
*25/12/1943 +11/05/2011

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Centro Administrativo Municipal -

Departamento de ISS E Fiscalização
AVISO

Atenção proprietários de terrenos
localizados na Estância Turística de

Avaré
Ficam NOTIFICADOS todos os proprietários de terre-
nos urbanos localizados na  Estância Turística de Avaré,
para a limpeza periódica dos mesmos (Lei 332/95), sob
pena de não o fazendo, serem autuados, ou ainda ,
roçados pela Municipalidade, e o valor referente aos
serviços, (Lei 136/10)  , ser lançado em DÍVIDA, no ca-
dastro do imóvel.
Avaré, 28 de abril de 2011

Flávio Valentin Denardi
RG. 4.577.221-6

Supervisor Depto. de Fiscalização
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C U L T U R A :

A Secretaria Munici-
pal de Cultura deu início
nesta quarta-feira, 11/
05, às inscrições para o
Mapa Cultural Paulista
2011/2012, evento que
objetiva identificar e res-
saltar a produção cultu-
ral do interior do Estado
de São Paulo. São vári-
as as expressões artísti-
cas concorrentes: Artes
Plásticas, Canto Coral,
Dança, Desenho de Hu-
mor, Fotografia, Litera-
tura - Conto & Poesia,
Teatro e Vídeo.

Os interessados de-
verão procurar a Secre-
taria da Cultura para efe-

Estão abertas as inscrições para o
Mapa Cultural Paulista 2011/2012

I L U M I N A Ç Ã O :

Sistema 0800 da CPFL
para troca de lâmpadas

queimadas está em
funcionamento desde 2010

O sistema de subs-
tituição de lâmpadas
queimadas implantado
pela CPFL Santa Cruz
por intermédio do
0800 está em funciona-
mento desde 2010 e
trata-se de uma parce-
ria entre a Prefeitura
Municipal  e a conces-
sionária que responde
pelos serviços de dis-
tribuição de energia
elétrica e iluminação
pública na cidade.

A população pode
solicitar os serviços
atrávés do telefone
gratuito 0800-
7722196. A Secreta-

tuar a inscrição e tomar
ciência do regulamento
que também se encontra

disponível no site
www.abacai.org.br/
mapa_cultural.php.

De acordo com os
organizadores, o edital
passou por algumas mu-

ria da Comunicação já
havia informado sobre
o serviço em outubro
do ano passado. O
contrato para manu-
tenção do serviço de
iluminação pública de
Avaré prevê, por par-
te da CPFL Santa
Cruz, o fornecimento
de material (lâmpadas
de 250 watts de vapor
de sódio, reatores, re-
lés e conectores) e a
mão-de-obra para
execução dos servi-
ços. O contrato foi
formalizado no último
dia 5 de outubro de
2010.

danças para melhor
atender os artistas e a
produção cultural reali-
zada no interior do Es-
tado. O objetivo para
este ano é o aumento de
municípios participantes
do projeto, além do fo-
mento e mapeamento
das expressões artísti-
cas.

O Mapa Cultural
Paulista é uma iniciativa
da Secretaria de Esta-
do da Cultura, realiza-
do por intermédio da

Abaçaí Cultura e Arte –
Organização Social de
Cultura, em parceria
com as prefeituras mu-
nicipais. As inscrições
para a fase municipal do
mapa devem ser feitas
na sede da Secretaria
Municipal de Cultura,
na Rua Maranhão,
1492 (Palácio das Artes
- prédio do antigo Cine
Santa Cruz), até o dia
17 de junho. Mais in-
formações pelo telefone
(14) 3732-5057.
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E S P O R T E S :

Terminou no domin-
go, 08/05, o V Torneio
de Bocha do Bairro Ipi-
ranga, certame que foi
realizado ao longo de
vários finais de sema-
na na cancha do bairro
e contou com a parti-
cipação de bochófilos
de Avaré e Cerqueira
César.

Depois de acirradas
disputas a dupla ven-
cedora, formada pelos
bochófilos Luciano e
Carlinhos, ficou com o
primeiro lugar e o prê-
mio de R$ 500,00 em
dinheiro, além de me-
dalhas. Nas segunda e
terceira  colocações,

Organização comemora
sucesso do V Torneio de

Bocha do Bairro Ipiranga
respectivamente, fica-
ram as duplas Zé Ja-
ponês  e  João Barba
(R$ 300,00 + meda-
lhas )  e  Ademar  e
Mauro (R$ 200,00 -
medalhas), da cidade
de Cerqueira César.

Foram premiadas tam-
bém as duplas Marinho e
Abel (4º lugar – R$
150,00), Pinho e Bebedou-
ro (5º lugar – R$ 100,00)
e Gato e Luiz Piraju (6º
lugar - R$ 50,00). Os or-
ganizadores, na oportuni-
dade, prestaram homena-
gens às mães do bairro
pela passagem do Dia das
Mães, comemorado no
domingo.

A Ç Ã O   S O C I A L :

O Projeto de Ação
Social “Prefeitura no
Bairro” chega no próximo
sábado, 21, ao Bairro Pli-
mec (Centro Social Urba-
no - CSU), das 9h00 às
17h00, levando toda a es-
trutura da Prefeitura e
Secretarias Municipais
para atender às necessi-
dades não só daquela lo-
calidade, mas também aos
moradores da Vila Mar-
tins I e II,  com expedição
de RG e outros documen-
tos, esportes e eventos cul-
turais, orientações jurídi-
cas, serviços de saúde,
informações sobre água e

Projeto “Prefeitura no Bairro”
acontece no próximo sábado

luz, entre outros.
O Governo Municipal

estará à disposição dos
moradores, atendendo
suas reivindicações. A
Secretaria da Saúde, por
exemplo, disponibilizará
as seguintes especialida-
des médicas: Pediatria,
Clínica Geral, Ginecolo-
gia, Cardiologia e Oftal-
mologia, além da área
odontológica. A Secreta-
ria de Esportes realizará
momentos de recreação.
A Secretaria da Cultura
promoverá entretenimen-
to e investigação cultural,
que é a procura de talen-

tos do bairro.
Também fazem parte

da equipe a Delegacia de
Investigação Civil para
expedição de RG, institui-
ção bancária para orien-

tação sobre PIS, PASEP,
Fundo de Garantia e Casa
Própria, a SABESP com
o fornecimento de água
potável, orientação sobre
a campanha “Mata Sede”

e informações a respeito
das condições de enqua-
dramento na Tarifa Soci-
al, uso racional da água,
limpeza de caixas d’água,
entendendo a conta e re-

cebimento de sugestões e
reclamações, a CPFL
para orientação e infor-
mação sobre ligações, ta-
rifas e contas de energia
elétrica, entre outras.

DEMEP promove palestra visando
a saúde do trabalhador

Em comemoração
ao mês do trabalhador,
no dia 11, quarta-feira,
foi realizada pela equi-
pe do DEMEP (Depar-
tamento Médico Pesso-
al) a palestra sobre al-
coolismo e suas implica-
ções na saúde do traba-
lhador, que contou com
a participação de 80 ser-
vidores da garagem
municipal, sendo reali-
zada no refeitório do
mesmo setor.

Convidado para ex-
por seu conhecimento
técnico sobre o assun-
to, o médico gastroente-
rologista e hepatologis-
ta, Benami Francis Di-
cler, discursou sobre o
uso do álcool e a conse-
quência do consumo
exagerado dessa subs-
tância como fator de-
sencadeante de proble-
mas na saúde do traba-
lhador e, sobretudo, no
ambiente de trabalho em
que o mesmo se encon-
tra.

O público assistiu
atentamente à palestra

P R E V E N Ç Ã O :

Palestrante Dr. Benami e equipe do DEMEP

e, ao final, houve o espa-
ço para esclarecimento
de dúvidas e demais ori-
entações.  Segundo a
equipe técnica e multipro-
fissional do DEMEP (psi-
cólogos, assistentes soci-
ais e fisioterapeuta), há a
proposta para a realiza-
ção de palestras periódi-
cas direcionadas à saúde
do servidor municipal,
cujo objetivo é proporci-
onar conhecimento sobre
diversos assuntos que se-
rão abordados, dentre

eles: o estresse e a dor
crônica, como exemplos
e, consequentemente, es-
timular o trabalhador a
atuar de maneira consci-
ente em relação a sua
saúde visando, sobretudo,
à segurança no trabalho.

A equipe do DEMEP
agradece todas as pes-
soas envolvidas na re-
alização desta palestra,
fundamentalmente a
UNIMED, por ceder
equipamentos audiovi-
suais para a realização

da mesma e também
por dispor do profissi-
onal, médico Benami,
para explanar sobre o
assunto. Ainda assim,
o DEMEP está à dis-
posição para esclare-
cimentos em relação à
palestra ministrada e
para a sugestão em
relação a novos temas
relacionados à saúde
e segurança do traba-
lhador que serão abor-
dados nas próximas
palestras.
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JOÃO BAPTISTA DA CRUZ
O chefe da nossa aristocracia caipira

Patriarca do mais influente clã da política avareense, ele foi coronel da Guarda Nacional
GESIEL JÚNIOR

Pai e avô de verea-
dores, deputados, pre-
feitos, secretários de
Estado e até de um go-
vernador, João Baptista
da Cruz – o célebre co-
ronel João Cruz – imor-
talizou-se como a mais
expressiva liderança
política da cidade na
fase da chamada Repú-
blica Velha.

Natural de Porto Fe-
liz, onde nasceu a 30 de
julho de 1872, veio com
a família aos 2 anos para
a recém-emancipada
Vila do Rio Novo. Neto
de lavradores de origem
goiana e de sangue in-
dígena, João, acompa-
nhado de três irmãos
(Maria Umbelina, José
e Alberto) ajudou os
pais - José da Cruz Ara-
újo e Izabel Ferraz Sam-
paio, na formação da
Fazenda São José, re-
pleta de cafezais. Nes-
sa propriedade nasce-
ram seus outros nove
irmãos: Francisca, Antô-
nio, Elisiário, Neposiano,
Maria, Ludgero, Maria
Assumpção, Argemiro e
uma menina sem nome,
natimorta.

Educado nos rigores
de uma família católica
tradicionalíssima, aos 19
anos João se casou com
Belinha, afilhada de seu
pai, uma conterrânea de
Porto Feliz, filha de um
fazendeiro português.
Dessa união com Izabel
Bastos viriam dezesse-
te filhos, dos quais vin-
gariam para a vida seis:

José, nascido em 1892,
Maria Izabel (1893), Má-
rio (1895), Maria de
Lourdes (1903), Luiz
(1907) e Paulo (1913).

Do pai herdou vastas
glebas nas quais mante-
ve lavouras de café, abriu
pastos e assim criou a Fa-
zenda Redenção. Nela,
com apoio da mulher,
educou os filhos contra-
tando professores parti-
culares para depois en-
viá-los a colégios de São
Paulo e de Itu.

A primeira menção de
João Cruz na vida social
aparece em 1895 entre
os fundadores do Clube
7 de Setembro, sediado
na Rua São João, hoje
Alagoas, bem perto do
largo com o mesmo
nome.Contudo, em 1904,

já identificado como co-
ronel da Guarda Nacio-
nal, ele participa da fun-
dação da Santa Casa de
Misericórdia.

HOMEM BONI-
TO - O coronel teve o
seu perfil descrito com
sensibilidade por sua
nora, a cronista Nilda
Autran Bastos Cruz: “Era
um homem de estatura
mediana, mais para gor-
do, sem ser adiposo, tez
morena, daquele moreno
avermelhado de quem
vive ao sol, cabelos lisos
e grisalhos e uns olhos
grandes, claros, de um
azul esverdeado, que le-
gou a alguns dos filhos.
Incontestavelmente, era
um homem bonito!”

Autora do livro de
memórias “Árvore de

muitos frutos”, editado
em 1958, Nilda descreve
o sogro com respeito e
admiração: “Tudo nele
transpirava saúde, robus-
tez, dignidade. Homem
sóbrio, de procedimento
inatacável, caráter firme
e profundamente hones-
to, fizeram dele o ‘facto-
tum’ do lugar. Sempre
atento à sua fazenda, ti-
nha uma capacidade de
trabalho invejável. Absor-
vido pelos seus afazeres,
só se apresentava quan-

do solicitado. Era um tipo
líder, que arrastava con-
sigo eleitorado enorme e
disciplinado”.

Eleito vereador em
1905, pelo Partido Repu-
blicano Paulista, o coro-
nel João Cruz passa a
projetar-se como chefe
político após o desapare-
cimento misterioso de
Edmundo Trench. Aliado
de Ataliba Leonel, nas
eleições seguintes é es-
colhido para presidir a
Câmara Municipal.

Visto como oligarca
cafeeiro, ele apoiou as ini-
ciativas em prol da cate-
goria. Recebeu, em 1912,
título de benemerência
por contribuir para a cons-
trução da Casa Pia São
Vicente de Paulo. Ajudou
também na construção da
capela da Santa Casa, nas
lutas da Liga Agrícola da
região e, em 1926, fundou
e foi escolhido como pri-
meiro presidente do Cen-
tro Avareense.

Com o fim da Repú-
blica Velha, aderiu ao
movimento constituciona-
lista permitindo que colo-
nos de sua fazenda e seu
filho caçula se alistassem
nas tropas paulistas da
Revolução de 1932.

Influenciou decisiva-
mente, por meio de seu
prestígio pessoal, nas obras
de construção do atual
Santuário Nossa Senhora
das Dores e na criação do
primeiro ginásio estadual,
em 1934, escola que hoje
tem o seu nome.

Adoentado, concluiu
suas atividades políticas em
1937 na condição de pre-
sidente do Diretório Muni-
cipal do Partido Constitu-
cionalista. Morreu em 30
de junho de 1939. Seu fu-
neral, até hoje lembrado
como momento de consa-
gração popular, mostrou o
reconhecimento dos ava-
reenses ao homem que,
aristocraticamente, dedi-
cou-se à causa pública.

Coronel João Cruz (1872-1939)

Oficial da Guarda
Nacional, 1905

O coronel, entre familiares, na Fazenda Redenção, anos 30
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Liderança nata, muito embora ja-
mais tenha exercido função adminis-
trativa de forma direta, o coronel João
Cruz comandou a cidade por quase
três décadas.

Nesse período o seu filho José, o
Doutor Zezé, médico, elegeu-se ve-
reador e governou a cidade por duas
vezes. Foi também deputado a As-
sembleia Constituinte Estadual. Ou-
tro filho, Mário, advogado, atuou
como chefe de Polícia do Estado e
respondeu ainda como secretário
estadual de Justiça.

Dos netos do coronel, os filhos de
Maria Izabel, esposa do dentista Pú-
blio Pimentel, assinalaram os anais
da política de maneira impressionan-
te: Hélio Cruz Pimentel, empresário,
foi vereador e vice-prefeito de Avaré;
Fernando Cruz Pimentel, cirurgião-
dentista, por três vezes elegeu-se pre-
feito do município; e Paulo Cruz Pi-
mentel, advogado, foi secretário es-
tadual de Agricultura, governador eleito
do Paraná (1966-1970) e deputado
federal constituinte. Outro neto, Luiz
Bastos Cruz Filho, elegeu-se depu-
tado estadual no Paraná, no final da
década de 1960.

Ilustre descendência

Ao lado do padre Celso, o coronel João Cruz posa entre amigos, 1937

Para entender
o coronelismo

Busto do
Coronel João
Cruz,
por Fausto
Mazzola, 1962

“Árbitro em todas as
questões locais, o que o

coronel João Cruz
dissesse era lei”.

Nilda Autran Bastos Cruz,
escritora

Dado forte na história avareense, o co-
ronelismo foi um sistema de dominação
política de caráter patriarcal baseado no po-
der local de grandes proprietários rurais.

A propósito, a patente “coronel” surgiu
em 1831, com a criação da Guarda Naci-
onal, e era atribuída como título honorífico
aos fazendeiros mais ricos e influentes.

Embora tenha começado no Império,
o coronelismo atingiu seu apogeu na Pri-
meira República, de 1889 a 1930, quan-
do os governos estadual e federal se
apoiavam nas oligarquias regionais dos
coronéis, que dominavam as terras e os
votos dos trabalhadores que nelas atua-
vam, fosse como agregados, meeiros ou
colonos.

Como a agricultura era base da eco-
nomia de Avaré, os coronéis tiveram, ao
lado dos trabalhadores imigrantes, um
papel essencial no desenvolvimento da
cidade. Na Primeira República, conheci-
da como a época do “café-com-leite”,

produtos, respectivamente ligados aos
Estados de São Paulo e Minas Gerais,
que se alternavam no poder, os coronéis
Edmundo Trench e João Baptista da Cruz
predominaram na política local.

Enquanto Trench contabilizou cons-
truções importantes, como o Mercado
Municipal e o primeiro Grupo Escolar, o
coronel João Cruz destacou-se, no pri-
meiro quarto do século XX, por ter sido
figura fundamental para a criação e ma-
nutenção de instituições religiosas, filan-
trópicas e educacionais da cidade.




