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Promovida pela As-
sociação dos Magistra-
dos do Brasil, a campa-
nha tem total apoio da
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, do
Poder Judiciário local
(Vara da Infância e Ju-
ventude), da Camara
Municipal e do Grupo de

Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) lançará
campanha de adoção MUDE UM DESTINO em Avaré

Apoio à Adoção “Filhos
do Amor”.

O objetivo é chamar
atenção da sociedade
para as condições de
vida das cerca de 80
mil crianças e adoles-
centes que vivem em
abrigos no País. Pági-
nas 10 e 11.

Por que a cidade de
Avaré recebeu esse
nome? Quais os signifi-
cados dessa expressão
indígena? Nesta semana
o cronista Gesiel Júnior
explica ser a denomina-
ção a mesma dada a um
morro no campo que fica
atualmente no município
de Itatinga (foto), em
área da Eucatex. Entre-
tanto, no final do século
dezenove, Avaré era o

DIVULGAÇÃO

M E M Ó R I A   V I V A :

Sentidos e razões do nome Avaré
DIVULGAÇÃO

nome da fazenda do che-
fe republicano Eduardo
Lopes de Oliveira. Foi ele
quem, para contrariar os
monarquistas, conseguiu
a troca do nome de Rio
Novo, em maio de 1891.
Abaré ou Avaré, etimo-
logicamente, tem o signi-
ficado de missionário ou
padre cristão, numa cla-
ra referência aos jesuí-
tas. Saiba mais na pá-
gina 12.

VEJA NESTA EDIÇÃO

Após o projeto de
ação social “Prefeitura
no Bairro” realizado na
EMEB “Orlando Cortez”

Concluídas reforma e
sinalização da Vila Operária

no dia 25 de abril, as Se-
cretaria Municipais de
Planejamento e Obras e
de Transportes e Siste-

ma Viário concluíram as
reformas e sinalizações
de ruas.

Página 20.

Campanha
do Agasalho
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 032/2009

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de DENTISTA do
Concurso Público nº 002/2007, homologado pelo Decreto nº
1.635 de 09/01/2008 publicado em 12/01/2008:
Class. Nº Inscr. Nome
10º 01055 Carla Maria de Souza Rosso
11º 00532 Ellen Cristina Yoshizaki
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 08 de maio de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 033/2009

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de AUXILIAR DE
ENFERMAGEM do Concurso Público nº 001/2007, homologado
pelo Decreto nº 1.415 de 12/04/2007, publicado em 14/04/2007
e prorrogado pelo Decreto nº 2.025 de 02/04/2009, publicado
em 04/04/2009:
Class. Nº Inscr. Nome
25º 01434 Karina Claudia Quirino
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 08 de maio de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 034/2009

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de AGENTE DE
SANEAMENTO E VETORES do Concurso Público nº 001/2007,
homologado pelo Decreto nº 1.415 de 12/04/2007, publicado em
14/04/2007 e prorrogado pelo Decreto nº 2.025 de 02/04/2009,
publicado em 04/04/2009:
Class. Nº Inscr. Nome
36º 02592 Vilma C. Scuccuglia
37º 02669 Ana Maria Justino Neves
38º 02658 Nelise Aparecida Marques
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 08 de maio de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 035/2009

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de AUXILIAR
SERVIÇO DE CAMPO do Concurso Público nº 001/2007, homo-
logado pelo Decreto nº 1.425 de 26/04/2007, publicado em 28/
04/2007 e prorrogado pelo Decreto nº 2.024 de 02/04/2009,
publicado em 04/04/2009:
Class. Nº Inscr. Nome
49º 00493 Anderson Clayton Peres
50º 01058 Rogério Tiago Trombeta
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência da vaga.

Avaré, 08 de maio de 2009.
ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA

PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 036/2009

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de FARMACÊU-
TICO do Concurso Público nº 002/2007, homologado pelo De-
creto nº 1.635 de 09/01/2008 publicado em 12/01/2008:
Class. Nº Inscr. Nome
13º 01428 Maraiza Pereira do Nascimento
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 08 de maio de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 037/2009

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de PSICÓLOGO
do Concurso Público nº 001/2007, homologado pelo Decreto nº
1.415 de 12/04/2007, publicado em 14/04/2007 e prorrogado
pelo Decreto nº 2.025 de 02/04/2009, publicado em 04/04/2009:
Class. Nº Inscr. Nome
12º 00061 Daniele Santoro
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 08 de maio de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 038/2009

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de AUXILIAR DE
FARMÁCIA do Concurso Público nº 003/2007, homologado pelo
Decreto nº 1.661 de 20/02/2008, publicado em 23/02/2008:
Class. Nº Inscr. Nome
16º 00062 Marlene Aparecida Miranda
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 08 de maio de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 039/2009

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de RECEPCIO-
NISTA do Concurso Público nº 002/2007, homologado pelo De-
creto nº 1.635 de 09/01/2008 publicado em 12/01/2008:
Class. Nº Inscr. Nome
09º 01178 Olga Mitiko Hata
A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às
17:00 hs, no Departamento de Recursos Humanos, no prazo de
cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 08 de maio de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

CONVOCAÇÃO

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

Bancas de Jornais
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LEGISLATIVO

REQUERIMENTOS – SESSÃO 04-05-2009
ROBERTO ARAUJO – PRESIDENTE
Pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ MAIA DA SILVA.
Pesar pelo falecimento da Senhora LAZARA PLENS BENGOZA.
Pesar pelo falecimento da Senhora ANTONIA PILLON MACEDO.
Pesar pelo falecimento do Senhor LUIZ CARLOS BATISTA DOS
SANTOS.

JAIR CANOVAS ALVES FERREIRA – VICE-PRESIDENTE
Que seja consignado em Ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenização ao Criador de Cavalo da Raça Quarto
de Milha, Sr. PAULO SERGIO ZAPAROLLI DEDEMO, pela realiza-
ção com êxito do 5º LEILÃO HARAS ZD E CONVIDADOS, ocor-
rido por ocasião do XIX Congresso Brasileiro de Criadores de
Cavalo Quarto de Milha.
Que seja consignado em Ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenização ao Criador de Cavalo da Raça Quarto
de Milha, Sr. MOUNIR HASSIB SERHAN, pela realização com
êxito do 5º LEILÃO HARAS MICHELLE E CONVIDADOS, ocorrido
por ocasião do XIX Congresso Brasileiro de Criadores de Cavalo
Quarto de Milha.
Que seja consignado em Ata de nossos trabalhos votos de aplausos
e parabenização ao Criador de Cavalo da Raça Quarto de Milha, Sr.
EDUARDO KUCINSKI, pela realização com êxito do 6º LEILÃO TWO
BROTHERS E CONVIDADOS, ocorrido por ocasião do XIX Congres-
so Brasileiro de Criadores de Cavalo Quarto de Milha.
Que seja oficiado à Telefônica para que a conceituada empresa
informe a esta Casa de Leis sobre a possibilidade de instalar um
telefone público, do tipo orelhão, no bairro Vila Operária.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Sr. Rogélio Barcheti Urrêa, para que questione a
Sabesp com relação à colocação de hidrantes nas calçadas,

para que os mesmos sejam instalados mais próximos a paredes
ou muros das residências, pois mudanças nesse sentido já fo-
ram feitas e isso tem facilitado o trânsito de pedestre.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Sr. Rogélio Barcheti Urrêa, para que tome provi-
dências junto à Sabesp com relação aos “cortes” de asfalto que
são feitos com objetivo de executar serviços na rede de distri-
buição de água e coleta de esgoto, para que não mais sejam
realizados durante a madrugada (entre 4h e 7h da manhã), e sim
que se fizesse no período entre as 18h e 22h.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Sr. Rogélio Barcheti Urrêa, para que oficie à Sa-
besp a realizar vedação dos buracos feitos após a realização
de serviços na rede de água ou esgoto, para que fiquem sempre
no mesmo nível do leito carroçável, pois alguns acabam ficando
centímetros abaixo do nível atrapalhando o tráfego de veículos.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Sr. Rogélio Barcheti Urrêa, para que estude a
possibilidade de baixar Decreto regulamentando que todos os
buracos feitos nas ruas da cidade por empresas sejam fecha-
dos em no máximo quatro dias, evitando assim que os mesmos
evoluam e tomem proporções que prejudiquem o tráfego de ve-
ículos ou mesmo danos às residências entre outros problemas.

JÚLIO CÉSAR THEDORO – 2º SECRETÁRIO
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à EMEB “José Rebouças de Carvalho” pela pas-
sagem do DIA DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data
de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à EMEB “Maneco Dionísio” pela passagem do DIA
DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de para-
benização à EMEB “Prof. Ulisses Silvestre” pela passagem do DIA
DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de para-
benização a EE. “Dona Benê de Andrade” pela passagem do DIA
DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização a EE. “Padre Emilio Impôs” pela passagem do DIA
DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de para-
benização a EE. “Dr.Paulo Araújo Novaes” pela passagem do DIA
DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de para-
benização a EE. “Prof. Eruce Paulucci” pela passagem do DIA DA
EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização ao “Centrinho” pela passagem do DIA DA EDU-
CAÇÃO, comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais de Avaré - APAE pela passagem do DIA DA EDUCAÇÃO,
comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à CEI “São Benedito” pela passagem do DIA DA
EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de para-
benização a EE. “Conj. Hab. Duílio Gambini” pela passagem do DIA
DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização a EE. “Matilde Vieira” pela passagem do DIA DA
EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização a EE. “Coronel João Cruz” pela passagem do DIA
DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de para-
benização a EE. “D. Maria Isabel C. Pimentel” pela passagem do DIA
DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de para-
benização a EE. “Prof. Celso F. da Silva” pela passagem do DIA DA
EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização a EE. “Prof. João T. de Araújo” pela passagem
do DIA DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de
28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização a EE. “Dona Cota Leonel” pela passagem do
DIA DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de
28 de abril.
Seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal para que informe a esta
Casa de Leis quais as providências administrativas ou judiciais
foram adotadas em relação à empresa Fiorella que ocupa uma
área doada pela municipalidade no distrito industrial com total
desvio de finalidade.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 05/09 – Processo
09/09, para a empresa SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA
LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 56.982.416/0001-67, objetivando
à contratação de empresa especializada para classificação e
digitalização dos Decretos Municipais para uso específico da
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, a importância
de R$ 1,30 (um real e trinta centavos) por página, tendo a esti-
mativa de classificação e digitalização de aproximadamente 6.000
páginas o custo previsto será em torno de R$ 7.800,00 (sete mil
e oitocentos reais), até 30 de julho de 2009, com fulcro no artigo
24, inciso II da Lei n.º 8.666/93.
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão empe-
nhadas através da seguinte dotação orçamentária: 01.02-
3.3.90.39.05.00.00.00.0101.01.122.7005.2.2.258
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 30 de abril
de 2009.

ROBERTO ARAUJO
Presidente da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
Contratada: SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA
Objeto: contratação de empresa especializada para classifica-
ção e digitalização dos Decretos Municipais para uso específico
da Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, por tempo
determinado.
Prazo de vigência do contrato: 90 dias.
Valor: a importância de R$ 1,30 (um real e trinta centavos) por
página, tendo a estimativa de classificação e digitalização de
aproximadamente 6.000 páginas o custo previsto será em torno
de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).
Referente: Processo nº 09/2009 – Dispensa de Licitação 05/
2009
Data do ajuste: 30 de abril de 2009.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ROBERTO ARAUJO, Vereador Presidente da Câmara Municipal
da Estância Turística de Avaré, no uso de suas atribuições le-
gais e nos termos do disposto no item 4, do Capitulo IX do Edital
do Processo Seletivo nº 01/2009, HOMOLOGA o resultado do
Processo Seletivo realizado pela empresa Cemat Assessoria
Jurídica e Administrativa Ltda., especialmente contratada para
esse fim, para os cargos de Estagiário (Curso Superior), Estagi-
ário (Curso de Direito) e Estagiário  (Ensino Médio), de acordo
com a classificação final publicada no Semanário Oficial de 01
de maio de 2009, edição nº 408. O Processo Seletivo tem valida-
de de 01 ano, contados da publicação desta homologação, po-
dendo ser prorrogado por igual período, a critério da Câmara
Municipal././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././
Avaré, 07 de maio de 2009.

ROBERTO ARAUJO
Presidente da Câmara

ORDEM DO DIA

CIRCULAR N º 18/2009 - DG
Avaré, 07 de maio de 2.009.

Exmo. (a) Sr. (a)
Vereador (a)
N E S T A
LEMBRETE
Estará presente o Sr. HIDEYO AOKI, DD. Responsável pelo
Horto Florestal, para prestar esclarecimentos sobre
aquele Instituto, nos termos dos Reqs. nº 372/09 e 628/
09,  de autoria dos Vers. Paulo Filho e Rodivaldo Ripoli .
Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordiná-
ria de 11/05/2009 - Segunda Feira – às 18:00 horas.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, o Exmo. Sr. Presi-
dente Vereador Roberto Araujo  designou  para a Ordem do Dia
da Sessão Ordinária de  11 de Maio do corrente ano, que tem
seu inicio marcado para as 18:00 horas, a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI N.º 82/2009 – Discussão Única
Autoria:- Ver. Júlio César Theodoro
Assunto: - Dispõe sobre a declaração de interesse pú-
blico a entidade que especifica e dá outras providênci-

as. (Associação Amigos do Bairro Jardim Brasil e adja-
cências)
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei nº 82/2009; dos pareceres do
Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
OBS: Os documentos da entidade encontram-se a dis-
posição na Secretaria.
2. PROJETO DE LEI N.º 83/2009 – Discussão Única
Autoria:- Verª. Rosângela Paulucci Paixão Pereira
Assunto: - Institui o programa “Plante uma Árvore por
Semana”, com a finalidade de semanalmente uma sala
de aula da rede municipal de ensino efetuar o plantio de
uma árvore nas ruas ou praças públicas da cidade.
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei nº 83/2009 e do parecer do
Jurídico. (parecer contrário)
O Parecer da C. Constituição, Justiça e Redação será
colocado na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apre-
ciação da matéria.
3.  PROJETO DE LEI N.º 73/2009 – Discussão Única – Maioria
Qualificada (2/3)
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Altera denominação de Via Pública, e dá ou-
tras providências. (Avenida do Progresso passa a ser
Alameda Leandro Lopes Benedeti)
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei nº 73/2009; dos pareceres do
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e
de Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor. (c/emendas)
(vista Ripoli)
4.  PROJETO DE LEI N.º 74/2009 – Discussão Única – Maioria
Qualificada (2/3)
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Altera denominação do Bairro Costa Azul, e
dá outras providências. (p/ Balneário Costa Azul)
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei nº 74/2009; dos pareceres do
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e
de Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor. (vista Jair
Canovas)
5. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 84/2009 – Discus-
são Única – maioria absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Dispõe sobre criação de emprego público no
âmbito da Administração Direta do Município e dá outras
providências. (Área da Saúde). - C/ SUBSTITUTIVO
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 84/2009;
dos pareceres do Jurídico e da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Direito do Consumi-
dor; e de Serviços, Obras e Administração Pública. (vista Ripoli)
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral
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Que seja oficiado ao Secretário de Esportes Sr. Daulus Paixão
para que o mesmo possa providenciar estudos visando a cons-
trução de Campo de Bocha Sintético no bairro Ipiranga, uma
obra esportiva inédita e que será de grande importância para o
esporte de nossa cidade.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à CEI “Santa Terezinha” pela passagem do DIA
DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à CEI “Santa Elisabeth” pela passagem do DIA DA
EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de para-
benização à EMEB “Profª Norma Lília Pereira” pela passagem do DIA
DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à EMEB “Prof. Moacyr Correa Parise” pela pas-
sagem do DIA DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data
de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à CEI “Geraldo Benedete” pela passagem do DIA
DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à EMEB “Profª Evani E. Batochio Casolato” pela
passagem do DIA DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na
data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à EMEB “Profª Celina Vilela D. Bruno” pela pas-
sagem do DIA DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data
de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à CEI “Dona Antonia da Silva Dias” pela passa-
gem do DIA DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data
de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de para-
benização à CEI “Profª Olga Girardi de Brito” pela passagem do DIA
DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de para-
benização à CEI “Profª Jandira Pereira” pela passagem do DIA DA
EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à CEI “José Maria Porto” pela passagem do DIA
DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à CEI “Carolina Puzziello” pela passagem do DIA
DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de para-
benização à CEI “Ana Soares de Oliveira” pela passagem do DIA
DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à CEI “Dona Bidunga” pela passagem do DIA DA
EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à EMEB “Profª Licínia de O Guazzelli” pela pas-
sagem do DIA DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data
de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à EMEB “Profª Maria N. Abs Pimentel” pela pas-
sagem do DIA DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data
de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à EMEB “Profª Maria T. O. Picalho” pela passa-
gem do DIA DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data
de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à EMEB “Orlando Cortez” pela passagem do DIA
DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à EMEB “Dª Anna Novaes Carvalho” pela passa-
gem do DIA DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data
de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de para-
benização à CEI “Maria Isabel D. Leal” pela passagem do DIA DA
EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à CEI “Adalgisa de Almeida Ward” pela passa-
gem do DIA DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data
de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à Secretaria Municipal da Educação, pela pas-
sagem do DIA DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data
de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à EMEB “Prof. Flavio Nascimento” pela passa-
gem do DIA DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data
de 28 de abril.

Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de para-
benização à EMEB “Salim Antonio Curiati” pela passagem do DIA
DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de para-
benização à EMEB “Profª Alzira Pavão” pela passagem do DIA DA
EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à EMEB “Profª Elisabeth de Jesus Freitas” pela
passagem do DIA DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na
data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de para-
benização à EMEB “Prof. Carlos Papa” pela passagem do DIA DA
EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de para-
benização à EMEB “Prof. Victor Lamparelli” pela passagem do DIA
DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à EMEB “Profª Zainy Zequi de Oliveira” pela pas-
sagem do DIA DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data
de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de para-
benização à EMEB “Prof. Clarindo Macedo” pela passagem do DIA
DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na data de 28 de abril.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de
parabenização à EMEB “Fausto dos Santos Rodrigues” pela
passagem do DIA DA EDUCAÇÃO, comemorado anualmente na
data de 28 de abril.

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
Informações sobre as compras de peças e pneus destinados à
frota municipal nos períodos de Janeiro de 2008 a Dezembro de
2008 e de Janeiro de 2009 a Abril de 2009. Será de relevante
importância que essas informações baixem ao nível de discrimi-
nação dos tipos de veículos, das diferentes peças compradas e
dos respectivos comprovantes da aquisição, pois é de conheci-
mento geral que essas compras representam pesado ônus para
os cofres municipais.
Informações a respeito de como foi feito o processo de compra
de UM REPETIDOR CELULAR, 800 MHZ – LINHA PROFISSIONAL,
MODELO RP-865, bem como o envio de cópia da Nota Fiscal
correspondente, empenho e liquidação, informando principal-
mente se esse bem está incorporado ao patrimônio público e em
qual Setor está localizado.
Que seja oficiado o Exmo. Prefeito Municipal Sr. Joselyr Benedito
Silvestre, informações de como foi feito o processo (ou proces-
sos) de compra dos seguintes bens: uma máquina pipoqueira,
um carrinho para batata frita, duas máquinas para algodão doce,
duas máquinas para crepe suíço, uma máquina de churros, dois
reversores 110/220v, uma máquina garapeira, bem como o en-
vio de cópia das notas fiscais correspondentes, empenhos e
liquidação, informando principalmente se esses bens estão in-
corporados ao patrimônio público e em qual Setor (ou Setores)
estão localizados.

GERMINAL PEGOLI JÚNIOR
Para que através do setor competente: resolva à situação da
rede elétrica e das luminárias de dois postes localizados à rua:
Sebastião Pinto Fonseca próximo à Praça Samuel Rodrigues,
pois o referido local esta oferecendo perigo aos moradores.
Que seja oficiado ao Sr. Pedro Luiz de Souza, Secretário de
Transporte e Sistema Viário de nosso município, Que faça no
cruzamento das Ruas Espírito Santo e Lineu Prestes, uma via de
escape, como a que foi feita, no cruzamento das Ruas Piauí e
Lineu Prestes, pois o referido local esta trazendo muito perigo
aos pedestres e motoristas.
Que seja oficiado ao Sr. Daulus Eduardo Paixão, Secretário de
Esportes de nosso município, Que estude projeto para instalar
na praça denominada Monsenhor Celso Ferreira – antiga “CAIC”,
equipamentos de ginásticas ao ar livre, sendo esta, uma solicita-
ção dos usuários e praticantes de esportes naquele local.
Que seja oficiado ao Sra. Marialva Araújo de Souza Biazon,
Secretária da Saúde de nosso município, Que instale nos acen-
tos de espera do PAS Bonsucesso, estofamentos, ou poltronas
plásticas, ou revestimentos de madeira; pois nossa população,
mães, gestantes, crianças e idosos ficam assentados em ban-
cos frio de concreto. Problema esse que se agrava com a che-
gada do inverno.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Pesar pelo falecimento da Senhora TEREZA APARECIDA RODRIGUES.
Seja oficiado votos de aplausos e parabenização à Karateca
Maria Dalva Vieira Pereira, atleta faixa preta 2º DAN de Karatê,
pela sua brilhante participação no campeonato Zona Sul Sudes-
te de Karatê Interestilos, na qual foi medalha de prata e bronze.
Seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a karateca

Yasmin Vieira Soares de Soares, atleta faixa marrom de Karatê,
pela sua brilhante participação campeonato Zona Sul Sudeste
de Karatê Interestilos.
Seja oficiado Sr. Prefeito Municipal, através da Secretaria Muni-
cipal de Esportes, para que avalie quais escolas e ginásios de
esportes que tiveram problemas nos jogos universitários, con-
tudo, se é viável ou não a realização de tais jogos em nosso
município.
Seja oficiado votos de parabenização a toda equipe da Secretaria
Municipal de Esportes pela organização e sucesso da “49ª Prova
Pedestre o Operário 2009”, evento este, realizado no dia 1 de maio
do corrente ano em comemoração ao dia do Trabalhador.
Seja oficiado votos de parabenização a atleta ANTONIETA PARI-
SE PINHEIRO, pela conquista do 5º lugar, da classificação ava-
reense-feminino, da “49ª Prova Pedestre o Operário 2009”, evento
este, realizado no dia 1 de maio do corrente ano em comemora-
ção ao dia do Trabalhador.
Seja oficiado votos de parabenização a atleta CASSIA AP. V.
SILVA, pela conquista do 4º lugar, da classificação avareense-
feminino, da “49ª Prova Pedestre o Operário 2009”, evento este,
realizado no dia 1 de maio do corrente ano em comemoração ao
dia do Trabalhador.
Seja oficiado votos de parabenização a atleta LETÍCIA ROCHA
DE OLIVEIRA, pela conquista do 3º lugar, da classificação ava-
reense-feminino, da “49ª Prova Pedestre o Operário 2009”, evento
este, realizado no dia 1 de maio do corrente ano em comemora-
ção ao dia do Trabalhador.
Seja oficiado votos de parabenização a atleta ELEUDES DE
SOUZA VALENTIM, pela conquista do 1º lugar na classificação
avareense - feminino e 3º lugar na categoria feminino geral, da
“49ª Prova Pedestre o Operário 2009”, evento este, realizado
no dia 1 de maio do corrente ano em comemoração ao dia do
Trabalhador.
Seja oficiado votos de parabenização a atleta THAÍS DE GO-
DOY, de Avaré, pela conquista do 1º lugar na categoria 16 a 39
anos - feminino, e 2º lugar na classificação avareense - femini-
no, da “49ª Prova Pedestre o Operário 2009”, evento este, rea-
lizado no dia 1 de maio do corrente ano em comemoração ao dia
do Trabalhador.
Seja oficiado votos de parabenização ao atleta MAURO HILÁRIO
DA SILVA, pela conquista do 9º lugar, da classificação avareen-
se- masculino, da “49ª Prova Pedestre o Operário 2009”, evento
este, realizado no dia 1 de maio do corrente ano em comemora-
ção ao dia do Trabalhador.
Seja oficiado votos de parabenização ao atleta WAGNER RIBEI-
RO, pela conquista do 8º lugar, da classificação avareense-
masculino, da “49ª Prova Pedestre o Operário 2009”, evento
este, realizado no dia 1 de maio do corrente ano em comemora-
ção ao dia do Trabalhador.
Seja oficiado votos de parabenização ao atleta MERÉLIO FER-
REIRA ROCHA, pela conquista do 7º lugar, da classificação ava-
reense- masculino, da “49ª Prova Pedestre o Operário 2009”,
evento este, realizado no dia 1 de maio do corrente ano em
comemoração ao dia do Trabalhador.
Seja oficiado votos de parabenização ao atleta JOÃO PAULO
PAIXÃO, pela conquista do 6º lugar, da classificação avareen-
se- masculino, da “49ª Prova Pedestre o Operário 2009”, evento
este, realizado no dia 1 de maio do corrente ano em comemora-
ção ao dia do Trabalhador.
Seja oficiado votos de parabenização ao atleta EDIVALDO LOU-
RENÇO PEREIRA, pela conquista do 5º lugar, da classificação
avareense- masculino, da “49ª Prova Pedestre o Operário 2009”,
evento este, realizado no dia 1 de maio do corrente ano em
comemoração ao dia do Trabalhador.
Seja oficiado votos de parabenização ao atleta ULISSES JOSÉ
DE SOUZA, pela conquista do 4º lugar, da classificação avare-
ense- masculino, da “49ª Prova Pedestre o Operário 2009”, evento
este, realizado no dia 1 de maio do corrente ano em comemora-
ção ao dia do Trabalhador.
Seja oficiado votos de parabenização ao atleta MARCO ANTO-
NIO DELFINO, pela conquista do 3º lugar, da classificação ava-
reense- masculino, da “49ª Prova Pedestre o Operário 2009”,
evento este, realizado no dia 1 de maio do corrente ano em
comemoração ao dia do Trabalhador.
Seja oficiado votos de parabenização ao atleta RICARDO DE
GODOY DE OLIVEIRA, pela conquista do 2º lugar, da classifica-
ção avareense- masculino, da “49ª Prova Pedestre o Operário
2009”, evento este, realizado no dia 1 de maio do corrente ano
em comemoração ao dia do Trabalhador.
Seja oficiado votos de parabenização ao atleta MARCELO BALBI-
NO MARTINS (Seme/Avaré), pela conquista do 1º lugar, da cate-
goria 20 a 39 anos -masculino, 1º lugar na classificação avareen-
se-masculino e 5º lugar na classificação geral, da “49ª Prova
Pedestre o Operário 2009”, evento este, realizado no dia 1 de
maio do corrente ano em comemoração ao dia do Trabalhador.
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INDICAÇÕES – SESSÃO 04-05-2009
ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE

Verificar a viabilidade de construção de estacionamento exclu-
sivo para usuários do Mercado Municipal, de preferência no
espaço voltado para a Rua Pernambuco.

GERMINAL PEGOLI JÚNIOR
Venho por esta solicitar a secretaria de Obras e Planejamentos,
que venha trocar lâmpada no poste localizado à Rua São Paulo
altura nº 658, próximo ao Tiro de Guerra.
Para que através da Secretaria Municipal de Planejamento e
Obras, instale na praça denominada “Mario Lopes Peres”, grade
ou muro de proteção entre a praça e o muro de arrimo, pois o
local oferece grandes riscos à população.
Para que, tome as devidas providências quanto aos postes lo-
calizados na Travessa paralela ao córrego Água Branca que
liga as Ruas Odilon de Paula Assis e Olavo de Paula Assis no
Bairro Armando de Paula Assis, visto que os referidos postes
estão sem rede elétrica, luminárias e lâmpadas devidamente
instaladas.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Para que através do setor competente adquira postes e as res-
pectivas luminárias para instalação na Rua Helsinque de fronte
ao número 30 – Jardim Europa II, bem como na travessa Alvora-
da em frente ao número 15.
Para que através da Secretaria Municipal da Saúde estude a
possibilidade de adquirir 2 ou 3 desfibriladores, para ficar a
disposição nas ambulâncias de nosso município, idênticos aos
disponíveis nos Resgates do Corpo de Bombeiros, sendo este
um equipamento essencial nos momentos de emergência, uma
vez que, trata-se de um aparelho utilizado na parada cardiorres-
piratória com objetivo de restabelecer ou reorganizar o ritmo
cardíaco.

Seja oficiado votos de parabenização ao atleta EDUARDO CÉ-
SAR DE OLIVEIRA (Seme/Avaré), pela conquista do 1º lugar, na
classificação geral, da “49ª Prova Pedestre o Operário 2009”,
evento este, realizado no dia 1 de maio do corrente ano em
comemoração ao dia do Trabalhador.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que envie a esta Casa de
Leis cópia do edital de licitação, do contrato e do convênio,
visando à contratação da empresa que fornece as apostilas do
projeto Crescendo e do projeto Informática, bem como cópia do
parecer do Conselho Municipal da Educação referente à contra-
tação desta empresa e cópia das referidas apostilas.
Seja oficiado à empresa MSM, que administra os plantonistas do
Pronto Socorro, para que informe a esta Casa de Leis quantos
profissionais da área de Odontologia fazem plantão no Pronto
Socorro, seus nomes e carga horária exercida pelos mesmos.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de
Leis por qual motivo está faltando material escolar e material de
limpeza nas escolas públicas municipais de Avaré, conforme
informações passadas por funcionários, professores e direto-
res destes estabelecimentos.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de
Leis qual o motivo que levou a Prefeitura a reduzir o valor de
verba fornecida para as escolas da rede pública municipal, de
R$ 1.000,00 para R$ 600,00 por mês.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de Leis
qual a situação atual da área de propriedade do Instituto Brasileiro
do Café (IBC), onde atualmente está instalada a empresa Novit.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que envie a esta Casa de Leis
cópia do parecer do Conselho Municipal da Educação, referente à
concorrência pública número 006/09, processo número 161/09.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de
Leis os motivos por não informar, nas justificativas de inversão
de ordem cronológica de pagamento, o valor a ser pago e a data
da nota fiscal (compra).
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de Leis
se a Prefeitura está tomando alguma providência para pagar em
dia o salário dos professores da rede municipal de ensino.
Sejam consignados em ata de nossos trabalhos votos de parabeni-
zação aos organizadores e moradores do Bairro Pedra Preta, na
zona rural, pela realização da Festa em louvor à Santa Cruz, realiza-
da no último final de semana, dias 02 e 03 de maio do corrente ano.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de Leis qual
o motivo de publicar Edital de Convocação referente ao Processo
Seletivo 013/2009, para contratação de Enfermeiro, 2 vagas, sendo
que, no referido Edital de Convocação, convoca 3 enfermeiros.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de
Leis se há algum projeto em andamento visando à doação de
área para a prática de pólo a cavalo e, em caso negativo, solicito
que seja estudada a implantação desta medida.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, e à Concessionária SPVias,
para que informem a esta Casa de Leis se existe algum estudo
em andamento visando à construção de uma ciclovia ligando a
cidade à Represa Jurumirim e, se a resposta for negativa, solici-
to que sejam tomadas as providências para a implantação da
referida ciclovia.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de
Leis se existe atraso em pagamentos de compras realizadas
pela Prefeitura Municipal de Avaré a partir de janeiro de 2009 e,
se a resposta for positiva, quais os motivos deste atraso.

RODIVALDO RIPOLI
Para que estude a possibilidade junto ao setor competente, em
caráter de urgência/urgentíssima, em relação da reforma e pro-
teção dos patrimônios da cidade, como por exemplo, a Estação
da Linha Ferroviária Sorocabana que foi um marco histórico em
nossa Cidade e outros que atualmente estão abandonados pre-
judicando assim o setor Turístico Avareense.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
Seja oficiado à Sabesp - Companhia de Saneamento e Abasteci-
mento do Estado São Paulo, solicitando que a mesma envie a
esta Casa de Leis cópia do Plano Diretor de saneamento dos

serviços que pretende a companhia desenvolver em nosso
município, conforme afirmado pelo DD. Sr. Julio Roberto Costa
Hernandez, gerente divisional da entidade, quando de sua mani-
festação , na última sessão Legislativa.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que estude a possibilidade de
instituir em nosso município “Jogos Estudantis”, com o apoio da
Secretaria da Educação e da Secretaria de Esportes, envolvendo
os alunos da rede, incentivando-os na prática de esportes.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, solicitando informações se exis-
te planejamento e/ou pesquisa de preço para o serviço de tele-
fonia no município, se negativo, sugerimos realização de pregão
eletrônico para contratação do mesmo.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti Urrêa, Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que informe esta
Casa de Leis, através da Secretaria Municipal de Saúde na
pessoa da Secretária Sra. Marialva Araújo de Souza Biazon, se
existe algum médico que esteja atendendo nas unidades da
Saúde do nosso município de maneira Graciosa, ou seja, sem
contrato de prestação de serviços.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti Urrêa, Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que informe esta
Casa de Leis, através da Secretaria Municipal da Saúde na
pessoa da Secretária Sra. Marialva Araújo de Souza Biazon,
para que envie cópias dos seguintes contratos realizados no
ano de 2008: Contrato realizado com a Radiologia; Contrato rea-
lizado para Cirurgia Bariátrica; Contrato realizado com a Oftal-
mologia; Contrato realizado com a Endoscopia.
Seja oficiado ao Banco Nossa Caixa agencia de Avaré, para que
a mesma estude a possibilidade de instalar nas imediações da
Praça das Mães no Bairro Jardim Brasil um terminal de atendi-
mento (caixa eletrônico) tendo em vista o grande número de
funcionários públicos moradores daquele bairro, conforme soli-
citação da Associação de Moradores do Bairro Jardim Brasil.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti Urrêa, Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que através da Se-
cretaria da Educação e da Secretaria dos Portadores de Defici-
ência Física, esteja objetivando a criação do Instituto Braille em
nossa cidade, visando subsidiar a formulação de Política de
Educação Especial na área de deficiência Visual.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti Urrêa, Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que informe a esta
Casa de Leis, através da Secretaria Municipal da Saúde na
pessoa da Secretária Sra. Marialva Araujo de Souza Biazon,
sobre as Cirurgias Realizadas no Exercício de 2008 especifi-
cando o tipo de Cirurgia, bem como o número de Partos Normais
e Cesarianas realizadas.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Para que, através do setor competente, providencie a retirada
de placas indicativas de obras do Governo que findou em 2008,
visto que, na sua maioria, são obras inexistentes.
Para que, através do setor competente, promova urgentemente
Processo Seletivo ou Concurso Público para preenchimento de
vagas no Cerest (Centro de Referência em Saúde do Trabalha-
dor), atendendo à Portaria 2437/GM, de 07 de dezembro de
2005, art 8º, item II, bem como ao Anexo VI, que determinam que
os profissionais de nível universitário devem possuir.
Através da Secretaria Municipal da Educação e do Conselho
Municipal da Educação, para que autorize com urgência a utili-
zação pelo Sr. Odir Claro, morador do bairro Pedra Preta, da
perua que realiza diariamente o transporte escolar entre o bairro
e a cidade.
Para que, através do setor competente, promova a limpeza de
terrenos localizados na Colina Boa Vista, próximos ao prédio
Gilberto Filgueiras, no topo da Av. Gilberto Filgueiras, pois o mato
presente nos terrenos desocupados está alto e os vizinhos
reclamam que estão aparecendo animais peçonhentos (aranhas
principalmente) em suas casas.
Para que, através do setor competente, reveja a relação custo
benefício da realização de jogos universitários em Avaré.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
Para que implante no município o “Banco de Preços Referenci-
ais”, como já vem ocorrendo em Estados da União, conforme
documentação em anexo, que tem por objetivo a pesquisa e
cálculo de preços médios de mercado de itens comprados de
forma mais moderna e eficiente, e também avança ainda mais
em direção à transparência e à agilidade nas compras públicas.
Para que através do setor competente, providencie os reparos
e consertos nos buracos existentes na Rua Goiás, no trecho
entre as Ruas Sergipe e Espírito Santo.

COMUNICADO DA SECRETARIA DA HABITAÇÃO
MUTIRÃO AVARÉ F-1 E F-2

Todos os mutuários abaixo relacionados deverão comparecer
na Secretaria de Habitação entre os dias 11 a 13 de Maio de
2009 no horário das 8:00 às 11:30 e das 14:00 às 17:00 horas
para tratar da reposição das faltas  referentes ao mutirão.
Todos os mutuários convocados fecharam o mês de Abril acima
de 03 faltas, portanto deverão repor as  faltas até o dia 30 de
Maio, além dos 08 dias normais referentes ao mês de Maio.
O não cumprimento das faltas no prazo determinado implicará
em exclusão (por faltas de acordo com o regulamento de obras)
Obs – Não atenderemos por telefone.

AVARÉ F-1
ALEXANDRE CAETANO Nº 03

AMARILDO RODRIGUES DE CAMARGO Nº 08
JANAÍNA TEIXEIRA DE CAMARGO Nº 31
JOCELINA APARECIDA ZENDRON Nº 32

ALEXANDRE CARDOSO VAZ Nº 33
JOSÉ APARECIDO DA SILVA RODRIGUES Nº 35

LECILDA DOS ANJOS OLIVEIRA Nº 38
MAITÊ SOUZA GARCIA Nº 40

ELZA APARECIDA OLIVEIRA QUINTINO Nº 42
LUIZ ANTONIO GONÇALVES DE GODOY Nº 43

VIVIAN MACHADO Nº 51
CLAUDIA DE FÁTIMA APARECIDA DOS SANTOS Nº 55

MARIZETE DOS SANTOS Nº 59
NEUZA DOS SANTOS Nº 63

ELIANE APARECIDA BAMBRILA Nº 66
ROSA ELISA DA SILVA Nº 71

ROSA MARIA MARTINS DE SOUZA Nº 76
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA Nº 85
TEREZA ELISA DE CAMARGO Nº 89
VALÉRIA CRISTINA SABINO Nº 90

LUCIANO CORDEIRO DE MOURA Nº 104
DANIEL PEREIRA DE LIMA Nº 106

CLARICE NATAL Nº 112
CELIO DA CRUZ Nº 115

AVARÉ F-2
MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA Nº 26

MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA Nº 33
SANDRA CRISTINA NUNES Nº 39

MARIA TEREZA DOS SANTOS Nº 40
SOLANGE APARECIDA CORREIA Nº 44

LUCIANE ESTELA MESSIAS Nº 65
MARIA ALICE ALVES DE OLIVEIRA Nº 69

SECRETARIA DE HABITAÇÃO
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RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS - 4 A 7 DE MAIO
Processo Data Aprov. PROPRIETÁRIO ENDEREÇO Tipo Responsável Técnico

1 371/08 4/5/2009 EDUARDO LUÍS MENEZES BUENO Rua Armando de Oliveira Garcia, n° 930 Construção Residencial Arq. Fernando José Custódio
2 114/09 5/5/2009 MAGDA FARIA DE OLIVEIRA Rua Vital Pereira de Andrade, n° 27 Regularização Residencial Arq. Claudia Vieira Claro Garcia
3 115/09 5/5/2009 MAGDA FARIA DE OLIVEIRA Rua Vital Pereira de Andrade, n° 61 Regularização Residencial Arq. Claudia Vieira Claro Garcia
Avaré, 7 de Maio de 2009

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

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ COMUNIQUE-SE - 4 A 7 DE MAIO
Nº Processo  Nº Data PROPRIETÁRIO ENDEREÇO Tipo Responsável Técnico
1 091/09 6/5/2009 SANDRO SANTOS DE ALMEIDA Rua Arlindo Peres Ramos, n° 173 Construção Residencial Eng. Civil Carlos Alberto Bejega
2 029/09 7/5/2009 LIDIA TEGANI ANTONELLI Rua Diamantino Ferreira Inocêncio Desdobro de Lotes Arq. Edilene Nazario dos Santos Natal
3 030/09 7/5/2009 INDÚSTRIA DE PISOS AVARÉ Rodovia SP 255, km 256 Unificação de Lotes Eng. Civil Irineu Raymundo de Sousa
4 102/09 7/5/2009 JOSÉ CLARINDO MACEDO Rua Jurumirim, lotes 1 e 2 - Quadra 91 Regulzarização Residencial Eng. Civil Luiz Antonio Silva
5 11/09 7/5/2009 INDÚSTRIA DE PISOS AVARÉ Rodovia SP 255, km 256 Regularização Industrial Eng. Civil Irineu Raymundo de Sousa
Avaré, 7 de Maio de 2009

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

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ COMUNIQUE-SE - 24 A 30 DE ABRIL
Nº Processo  Nº Data PROPRIETÁRIO ENDEREÇO Tipo Responsável Técnico
1 371/08 24/4/2009 EDUARDO LUIS MENEZES BUENO Rua Armando de Oliveira Garcia, n° 930 Construção Residencial Arq. Fernando José Custódio
2 027/09 27/4/2009 CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL Rua São Simão Cirineu, n° 203 Unificação de Lotes Eng. Civil Clovis Tomio Kato
3 092/09 27/4/2009 JOÃO ZANETICH Av. Cidade Jardim, n° 401 Construção Comercial Arq. Urb. Priscila dos Santos Callado
4 098/09 27/4/2009 AMILTON NUNES DE ALMEIDA Rua Mississipi, n° 15 Construção Residencial Arq. Grazielli C. Vadilletti de Oliveira
5 42.335/09 29/4/2009 FABIANO APARECIDO PROENÇA Rua Cerqueira César, n° 195 Certidão de Uso do Solo
6 42.367/09 29/4/2009 XEFMAX COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA Rua José Rebouças de Carvalho, n° 986 Certidão de Uso do Solo
7 164/07 29/4/2009 AMAURI HENRIQUE SOSSAI Rua Maneco Dionísio, n° 269 Construção Comercial Eng. Civil Fernando de Azevedo Maio
8 028/09 29/4/2009 RUBENS GONÇALVES MENDES Lotes 2 e 3 - Quadra J - Costa Azul Unificação de Lotes Eng. Civil Ricardo Augusto Zanella
9 090/09 29/4/2009 WILSON PASCHOAL Rua Nove de Julho, n° 1.022 Construção Comercial Arq. Urb. Edilene Nazario dos Santos Natal
10 107/09 29/4/2009 RUBENS GONÇALVES MENDES Lotes 2 e 3 - Quadra J - Costa Azul Regulzarização Residencial Eng. Civil Ricardo Augusto Zanella
Avaré, 30 de Abril de 2009

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

CERTIDÃO DE USO DO SOLO - 24 A 30 DE ABRIL
REQUERENTE Endereço Atividade Emitida em

1 LUIS CÉSAR C. DO PRADO FOTOS AÉREAS - ME Rua Júlio Figueiredo, n° 97 Prod. de Fotografias Aéreas e Com. Varej. de Molduras 24/4/2009
2 JULIANO MACHADO PRADO Rua Santa Catarina, n° 619 Com. Varej. Peças e Acess. Novos para Veículos Automotores 24/4/2009
3 VILMA COUTINHO BAR - ME Rua Prof. Amorim, n° 1.126 Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares 24/4/2009
4 ARISTIDES PORTO FILHO - ME Rua Dr. José Luiz V. Coutinho, n° 600 Comércio Varejista de Madeiras e Artefatos 24/4/2009
5 TIAGO PÉGOLI COLLELA Rua Rio Grande do Sul, n° 1.743 Comércio Varejista de Bebidas 24/4/2009
6 JOSÉ CARLOS DA SILVA FOÇAGA - ME Rua Vital Pereira de Andrade, n° 01 Com. Varej. de Peças e Acess. Novos e Usados p/ Veículos 28/4/2009
7 M. A. LOVISON - ME Rua Campos Verdes, n° 40 - C. Azul II Com. Varej. de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - Classe III 28/4/2009
8 SIDNEI PAULO DA SILVA Av. Santos Dumont, n° 1.299 Obras de Alvenaria, Instal. San., Hidr., Pedreiro, Pintor, Carpint. 28/4/2009
9 MARIA LUIZA DE FREITAS Av. Pref. Misael Eufrásio Leal, n° 370 Lanchonete e Danceteria 28/4/2009
10 CINTIA VILAS  BOAS - ME Rua Bahia, n° 885 Com. Varej. Equip. e Supr. Informática, Rep. Man. Computadores 28/4/2009
11 MARCO ANTONIO A. DA CRUZ SOARES Pça Virgínia Ferezin de Agostini, n° 132 Bar 28/4/2009
12 CLAUDIO GUILHERME PERALTA - ME Rua Francisco Dias de Almeida, n° 535 Serv. Manut. e Repar. Veículos, Com. Varej. Peças Veículos 28/4/2009
13 CAMILO H. M. CORRÊA Rua Félix Fagundes, n° 1.330 Com. Varej. Combustíveis para Veículos Automotores 29/4/2009
14 MADALENA DE FATIMA BARNABEL Rua Marcos Tamassia, n° 74 Confecção de Peças do Vestuário, Exceto Roupas Íntimas 29/4/2009
15 JANAINA BORGES CARDOSO - EPP Rua Acre, n° 1.438 Com. Atac. Prod. Alimentícios Ind. p/ Animais, exceto Domésticos 29/4/2009
Avaré, 30 de Abril de 2009

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

RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS - 24 A 30 DE ABRIL
Processo Data Aprov. PROPRIETÁRIO ENDEREÇO Tipo Responsável Técnico

1 028/09 24/4/2009 JOSE MARCELO LOPES Rua Henrique Pegoli Filho, n° 1.053 Construção Residencial Eng. Civil Fernando de Azevedo Maio
2 063/09 24/4/2009 HUGO TAMASSIA SOBRINHO Rua Antonio Vicentini, n° 325 Regularização Residencial Eng. Civil Everaldo Lucidio Soares
3 103/09 24/4/2009 LUIZ VIEIRA Rua Jacy Coutinho, n° 420 Regularização Residencial Arq. Urb. Priscila dos Santos Callado
4 068/08 27/4/2009 MARIA APARECIDA DOS SANTOS Rua Maestro Amilcar, n° 125 Desdobro Arq. Urb. Edilene Nazario dos Santos Natal
5 025/09 27/4/2009 VITALINO ANTONIO NEVES Rua Djalma Noronha - Gleba B Desdobro Eng. Walker S. D. Ortega
6 026/09 27/4/2009 JOAQUIM SIMÃO DA ROSA Rua Itaberá, n° 330 Unificação e Desdobro Téc. Agrimensura Paulo Décio de Souza
7 104/06 27/4/2009 NELSON FARIA Rua Rio São Francisco, n° 221 Regularização Residencial Eng. Civil Sueli Alves Nunes
8 077/09 27/4/2009 ADEMIR CARLOS DE C. CORREA E OUTRA Rua Sérgio Gonçalves Chaddad, n° 138 Construção Residencial Eng. Civil Clovis Tomio Kato
9 089/09 27/4/2009 RICARDO BATISTA DA SILVA Rua Germinal Pegoli, n° 36 Construção Residencial Arq. Urb. Priscila dos Santos Callado
10 022/09 28/4/2009 ARNALDO SIGUEO SAITO Rua João Vicentini, n° 160 Regularização Residencial Eng. Civil Alexandre Leal Nigro
11 087/09 28/4/2009 HERMINIA PINHEIRO NOGUEIRA Rua Coronel Coutinho, n° 1.180 Construção Residencial Arq. Urb. Edilene Nazario dos Santos Natal

099/09 28/4/2009 MARCOS TADEU ZANLUCKI Rua Acre, n° 525 Construção Comercial Eng. Civil Giovani Antonangelo
100/09 28/4/2009 MARCOS TADEU ZANLUCKI Rua Acre, n° 545 Construção Comercial Eng. Civil Giovani Antonangelo
101/09 29/4/2009 MARCOS TADEU ZANLUCKI Rua Acre, n° 535 Construção Comercial Eng. Civil Giovani Antonangelo
106/09 29/4/2009 LUIZ CARLOS CONSANI Rua Dr. Mario Bastos Cruz, n° 501 Regularização Comercial Arq. João José Dalcim

Avaré, 30 de Abril de 2009
Arq. Urb. Bethina de Arruda Mota Melado

Setor de Análise de Projetos
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LICITAÇÕES

AVISO DE EDITAL
REPETIÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/09 – PROCES-
SO Nº. 115/09
Objeto: Aquisição de materiais para pintura interna e externa da
CEI Ana Soares, conforme edital.
Data de Encerramento: 01 de junho de 2009, das 13:30 às
14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 01 de junho de 2009, 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, 04 de maio de 2009 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/09 – PROCESSO Nº. 243/09
Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços
de mecânica e fornecimento de peças para reparos e manuten-
ção em veículos da frota escolar, conforme edital.
Data de Encerramento: 26 de maio de 2009, às 08:30 horas,
Dep. Licitação.
Data de Abertura: 26 de maio de 2009, às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 04 de maio de 2009 – Camila Fer-
reira da Silva – Presidente da CPJL.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa RENATO CAMINHÕES LTDA, obje-
tivando a aquisição de pneus para os veículos pertencentes à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, relativa ao Pregão Ele-
trônico nº. 016/09 – Processo nº. 109/09 - Homologado
em: 28/04/2009.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA as Empresas ELETROLAMP COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA – LOTE 01 e SINALCOR PRODU-
TOS PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA LTDA EPP
– LOTE 02, objetivando a aquisição de lâmpadas para semáfo-
ros, cones e tintas para sinalização viária, relativa ao Pregão
Eletrônico nº. 017/09 – Processo nº. 111/09 - Homologado
em: 30/04/2009.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa S. PANIZZON PNEUS, objetivando a
aquisição de pneus para os veículos pertencentes à Secretaria
Municipal de Planejamento e Obras, relativa ao Pregão Eletrô-
nico nº. 018/09 – Processo nº. 112/09 - Homologado em:
04/05/2009.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA
EPP, objetivando a aquisição de 60 (sessenta) peças de luminá-
rias tipo SP, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 019/09 – Pro-
cesso nº. 114/09 - Homologado em: 06/05/2009.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa OFFICER MÓVEIS E ELETRÔNICOS
LTDA, objetivando a aquisição de equipamentos de informática
para a Saúde Bucal, relativa ao Pregão Eletrônico nº. 023/09 –
Processo nº. 165/09 - Homologado em: 29/04/2009.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa COMERCIAL DAMBROS LTDA,
objetivando a aquisição de materiais escolares para as EMEBs
de Ensino Fundamental, CEIs e Escolas de Educação Infantil,
relativa ao Pregão Presencial nº. 030/09 – Processo nº. 110/
09 - Homologado em: 29/04/2009.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa FUNARI E FUNARI INDÚSTRIA DE
MÓVEIS DE AÇO LTDA EPP, objetivando a aquisição de móveis
de escritório para o DEMEP, relativa ao Pregão Presencial nº.
031/09 – Processo nº. 113/09 - Homologado em: 05/05/2009.

Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa NILES ZAMBELO JÚNIOR ME, ob-
jetivando a confecção de abrigos esportivos para SEME Avaré,
relativa ao Pregão Presencial nº. 036/09 – Processo nº.
141/09 - Homologado em: 04/05/2009.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade Pregão Eletrônico
nº. 028/09 – Processo nº. 203/09, objetivando a escolha de
Instituição Financeira para centralizar atividades bancárias da
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, conforme preceitua o
“caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revoga-
da em: 30/04/09 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade Convite nº. 023/09
– Processo nº. 091/09, objetivando a contratação de empresa
especializada para fornecimento de cópias de grande formato,
no limite de 70,00 metros/cópias mês, conforme preceitua o “ca-
put” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada
em: 30/04/09 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergênci-
as ocorridas quanto ao Termo de Prorrogação de Contrato (nº
131/09) referente à Inexigibilidade de Licitação nº 012/05 –
Processo nº 229/05, motivo pelo qual os atos praticados por
este setor e assinados pelo Sr. Prefeito Municipal deverão ser
re-ratificados.
Onde se lia:
“2) O valor desta prorrogação de contrato é de R$ 42.318,00
(quarenta e dois mil, trezentos e dezoito reais), sendo R$
10.579,50 (dez mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinqüen-
ta centavos) o valor mensal.”
Agora se leia:
“2) O valor desta prorrogação de contrato é de R$ 48.585,28
(quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e
oito centavos), sendo R$ 12.146,32 (doze mil, cento e quarenta
e seis reais e trinta e dois centavos) o valor mensal.”.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 23 de abril de
2.009 – Rogelio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística
de Avaré.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Inexigibilidade de Licitação nº. 005/09 – Processo nº. 126/
09 fica aditado o valor de R$ 3.960,00 (três mil, novecentos e
sessenta reais) para a empresa JBMS EDITORA E DISTRIBUI-
DORA LTDA, o que corresponde a aproximadamente 6,07%
(seis vírgula sete por cento), do valor total adjudicado no pro-
cesso licitatório em questão, objetivando a aquisição de livros
para o “Projeto Crescendo” - Assinatura do Termo Aditivo
em: 14 de abril de 2009.

Convite nº. 011/09 – Processo nº. 029/09 fica aditado o valor
de R$ 3.196,80 (três mil,cento e noventa e seis reais e oitenta
centavos) para a empresa PEDRO VILLEN NETO ME, o que
corresponde a aproximadamente 4% (quatro por cento), do va-
lor total adjudicado no processo licitatório em questão, objeti-
vando a aquisição de marmitex para os funcionários e plantonis-
tas do Pronto Socorro Municipal - Assinatura do Termo Adi-
tivo em: 23 de março de 2009.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade de Tomada de
Preços nº. 053/08 – Processo nº. 284/08, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa CONS-
TRUTORA MAHID LTDA, objetivando a contratação de empre-
sa para prestação de serviços de reforma geral da piscina co
Centro Social Urbano, com prorrogação até 20 de maio de 2009
– Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade de Dispensa de
Licitação nº. 009/09 – Processo nº. 019/09, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa TEMAS E
ARTES GRÁFICA E EDITORA LTDA ME, objetivando a contra-

tação de empresa para prestação de serviços de informática,
com assessoria do projeto, com programas pedagógicos, de
acordo com as disciplinas da grade curricular do município, com
prorrogação até 03 de maio de 2009 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade de Dispensa de
Licitação nº. 031/07 – Processo nº. 098/07, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa SÓ FOLHA
INFORMÁTICA LTDA, objetivando a contratação de empresa
para prestação de serviços de assessoria e locação do sistema
computacional (software) para assistência ao sistema de digita-
ção e controle de multas de trânsito, com prorrogação até 10 de
abril de 2010 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO o contrato na modalidade Dispensa de Lici-
tação nº. 014/09 – Processo nº. 038/09, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e o senhor MÁRIO
BATISTA LUCCHESI, objetivando a locação de imóvel para ins-
talação da Secretaria Municipal de Saúde, conforme preceitua o
artigo 79 inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações - Rescindi-
do em: 09/04/09 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO DISPENSA
Dispensa nº. 029/09–Processo nº. 089/09

Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa Benedicto
Braz Ferreira ME, com valor global de R$ 646,26 (seiscentos e
quarenta e seis reais e vinte e seis centavos), objetivando a
aquisição de medicamentos para atender ao Mandado de Segu-
rança481/09, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de março de 2009
– Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 032/09–Processo nº. 097/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa Benedicto
Braz Ferreira ME, com valor global de R$ 293,26 (duzentos e
noventa e três reais e vinte e seis centavos), objetivando a
aquisição de medicamentos para atender ao Mandado de Segu-
rança 1329/07, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de abril de 2009 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 041/08–Processo nº. 144/08
Fica ratificada a Dispensa de Licitação ao Sr. Arão Otani , com
valor mensal de R$ 1.640,80 (Hum mil, seiscentos e quarenta
reais e oitenta centavos),para locação de imóvel para a instala-
ção do Almoxerifado da Saúde, com fulcro no artigo 24 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 16
de abril de 2009 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 042/09–Processo nº. 147/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa Benedicto
Braz Ferreira ME, com valor global de R$ 152,00 (cento e
cinquenta e dois reais), objetivando a aquisição de medicamen-
tos para atender ao Mandado de Segurança 30/08, com fulcro
no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 02 de abril de 2009 – Rogélio Barchetti Urrêa
– Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 051/09–Processo nº. 162/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa A.L.R.ALVES-
EPP, com valor global de R$ 11.116,76 (onze mil,cento e dezes-
seis reais e setenta e seis centavos), objetivando a aquisição
de medicamentos , com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/
93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de abril de 2009
– Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 055/09–Processo nº. 175/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa Drogal Far-
macêutica Ltda, com valor global de R$ 315,27 (trezentos e
quinze reais e vinte e sete centavos), objetivando a aquisição
de medicamentos para atender ao Mandado de Segurança 6189/
08, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 27 de abril de 2009 – Rogélio Bar-
chetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 056/09–Processo nº. 176/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa Drogal Far-
macêutica Ltda, com valor global de R$ 219,81 (duzentos e
dezenove reais e oitenta e um centavos), objetivando a aquisi-
ção de medicamentos para atender ao Mandado de Segurança
1583/07, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 27 de abril de 2009 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.
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Dispensa nº. 057/09–Processo nº. 177/09

Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa Drogal Far-
macêutica Ltda, com valor global de R$ 693,60 (seiscentos e
noventa e três reais e sessenta centavos), objetivando a aqui-
sição de medicamentos para atender ao Mandado de Seguran-
ça 1329/07, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de abril de 2009 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 059/09–Processo nº. 180/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa Drogal Far-
macêutica Ltda, com valor global de R$ 630,00 (seiscentos e
trinta reais), objetivando a aquisição de medicamentos para aten-
der ao Mandado de Segurança 160/05, com fulcro no artigo 24 da
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
13 de abril de 2009 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 060/09–Processo nº. 181/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa LUIZ A. DOS
SANTOS DROGARIA EPP, com valor global de R$ 448,80 (qua-
trocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), objetivan-
do a aquisição de medicamentos para atender ao Mandado de
Segurança 778/08, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/
93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de abril de 2009
– Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 061/09–Processo nº. 182/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa Drogal Far-
macêutica Ltda, com valor global de R$ 279,60 (duzentos e
setenta e nove reais e sessenta centavos), objetivando a aqui-
sição de medicamentos para atender ao Mandado de Seguran-
ça 4372/08, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de abril de 2009 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 066/09–Processo nº. 187/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa Drogal Far-
macêutica Ltda, com valor global de R$ 899,29 (oitocentos e
noventa e nove reais e vinte e nove centavos), objetivando a
aquisição de medicamentos para atender ao Mandado de Segu-
rança 250/08, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 27 de abril de 2009 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 072/09–Processo nº. 193/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa Drogal Far-
macêutica Ltda, com valor global de R$ 732,84 (setecentos e
trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), objetivando a
aquisição de medicamentos para atender ao Mandado de Segu-
rança 4828/08, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de abril de 2009 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 073/09–Processo nº. 194/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa Drogal Far-
macêutica Ltda, com valor global de R$ 1.325,85 (Hum
mil,trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos),
objetivando a aquisição de medicamentos para atender ao Man-
dado de Segurança 5013/08, com fulcro no artigo 24 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13
de abril de 2009 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 074/09–Processo nº. 195/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa Drogal Far-
macêutica Ltda, com valor global de R$ 165,60 (cento e ses-
senta e cinco reais e sessenta centavos), objetivando a aquisi-
ção de medicamentos para atender ao Mandado de Segurança
667/08, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 13 de abril de 2009 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 075/09–Processo nº. 196/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa Drogal Far-
macêutica Ltda, com valor global de R$ 158,04 (cento e cin-
qüenta e oito reais e quatro centavos), objetivando a aquisição
de medicamentos para atender ao Mandado de Segurança 1427/
08, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 13 de abril de 2009 – Rogélio Bar-
chetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 076/09–Processo nº. 197/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa Drogal Far-
macêutica Ltda, com valor global de R$ 659,37 (oitocentos e
noventa e nove reais e vinte e nove centavos), objetivando a
aquisição de medicamentos para atender ao Mandado de Segu-

rança 660/06, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de abril de 2009 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 083/09–Processo nº. 214/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa Maria Angé-
lica Fonseca Venturini ME, com valor global de R$ 7.303,00
(sete mil,trezentos e treze reais), para aquisição de hortifruti-
granjeiros, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, 24 de abril de 2009 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 084/09–Processo nº. 215/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa Gráfica e
Papelaria Ocean Ltda ME, com valor global de R$ 650,00 (seis-
centos e cinquenta reais),para aquisição de 300 cartazes para
divulgação da campanha influeza, com fulcro no artigo 24 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23
de abril de 2009 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 085/09–Processo nº. 216/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa LUIZ A.
DOS SANTOS DROGARIA EPP, com valor global de R$
685,92 (seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois
centavos), objetivando a aquisição de medicamentos para
atender ao Mandado de Segurança 8995/07, com fulcro no
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 17 de abril de 2009 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 086/09–Processo nº. 217/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa LUIZ A. DOS
SANTOS DROGARIA EPP, com valor global de R$ 1.007,04 (Hum
mil, sete reais e quatro centavos), objetivando a aquisição de
medicamentos para atender ao Mandado de Segurança 329/08,
com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 17 de abril de 2009 – Rogélio Bar-
chetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 088/09–Processo nº. 221/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa SIGCORP
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, com valor global de
R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), objetivando a contrata-
ção de empresa especializada em implantação de Sistema para
Gerenciamento de ISSQN. Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 27 de abril de 2009 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito
Municipal.

Dispensa nº. 092/09–Processo nº. 232/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa Drogal Far-
macêutica Ltda, com valor global de R$ 319,90 (trezentos e
dezenove reais e noventa centavos), objetivando a aquisição
de medicamentos para atender ao Mandado de Segurança 1262/
07, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da
Estância Turística de Avaré, 27 de abril de 2009 – Rogélio Bar-
chetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 093/09–Processo nº. 233/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa Drogal
Farmacêutica Ltda, com valor global de R$ 1.288,50 (Hum
mil,duzentos e oitenta e oito reais e cinqüenta centavos),
objetivando a aquisição de medicamentos para atender ao
Mandado de Segurança 165/05, com fulcro no artigo 24 da
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Ava-
ré, 27 de abril de 2009 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito
Municipal.

Dispensa nº. 103/09–Processo nº. 244/09
Fica ratificada a Dispensa de Licitação à empresa CONLIX
AMBIENTAL LTDA, com valor global de R$ 82.500,00 (oi-
tenta e dois mil e quinhentos reais), objetivando a locação
de 05 (cinco) caminhões (coletores) de lixo, com fulcro no
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 04 de maio de 2009 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade nº. 008/09–Processo nº. 222/09

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação à empresa
Osastur Osasco Turismo Ltda, com valor global de R$
140.400,00 (cento e quarenta mil,quatrocentos reais), ob-
jetivando a aquisição de 156.000 (cento e cinqüenta e seis
mil) passes.Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Avaré, 27 de abril de 2009-Rogélio Barchetti Urrêa – Pre-
feito Municipal.

INEDITORIAIS

Extratos de Contratos Firmados
no Primeiro Trimestre de 2009

Modalidade:- Inexigibilidade nº. 002/09 – Processo nº. 006/2009
Contratante:- Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA
Contratada:- Q.I. Quality Informática Ltda.
Objeto:- O Presente contrato tem como objeto a contratação de
uma empresa para prestação de serviços de manutenção, con-
sultoria e assessoria no Sistema QI Class Web, para a Funda-
ção Regional Educacional de Avaré – FREA, como segue:
- Licenciamento e uso do SISTEMA QI-CLASS WEB (“PRODUTO”)
- Suporte de utilização ao PRODUTO em 2o nível
- Manutenção (preventiva, corretiva, evolutiva ou restritiva)
- Hosting do PRODUTO
- Treinamento na utilização do PRODUTO
Valor Global:- R$ R$ 25.016,16 (Vinte e cinco mil e dezesseis
reais e dezesseis centavos).
Data da Assinatura do Contrato:- 01/04/2009
Laura Mendes Cardoso – Presidente LP/FREA

Modalidade:- Pregão Presencial nº. 002/09 – Processo nº. 008/2009
Contratante:- Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA
Contratada:- Andréia Bergamini Tinos - ME
Objeto:- Contratação de uma empresa para Execução de Ser-
viços de recarga de Cartucho para impressoras da marca HP
nos modelos 1320 e 1020 e Xerox 3210 utilizadas na Fundação
Regional Educacional de Avaré, nas seguintes quantidades: 36
(trinta e seis) recargas/mês para impressoras da marca HP e 04
(quatro) recargas/mês para impressoras da marca XEROX.
Valor Global:- R$ R$ 25.920,00 (Vinte e cinco mil novecentos e
vinte reais).
Data da Assinatura do Contrato:- 16/04/2009
Laura Mendes Cardoso – Presidente LP/FREA

Modalidade:- Dispensa de Licitação nº. 004/09 – Processo nº.
011/2009
Contratante:- Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA
Contratada:- Rodrigues & Lourenço Rodrigues Ltda ME.
Objeto:- O Presente contrato tem como objeto Contratação de
uma empresa para criação e hospedagem de site específico
para o CETAS (Centro de Soltura e Triagem de Animais Silves-
tres), Fazenda Mc Lee, com a finalidade de obter patrocínio junto
às empresas.
Valor Global:- R$ R$ 1.263,96 (Um mil duzentos e sessenta e
três reais e noventa e seis centavos).
Data da Assinatura do Contrato:- 01/04/2009
Laura Mendes Cardoso – Presidente LP/FREA

Termos de Prorrogação Contratual Firmados
no Primeiro Trimestre de 2009

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade de Concorrência
nº. 001/2005 – Processo nº. 025/20059, que faz entre si a Fun-
dação Regional Educacional de Avaré – FREA e a Sra. FRANCIELE

ISABEL FERREIRA, objetivando a Permissão Remunerada de uso
da Cantina, localizada no interior da Fundação Regional
Educacional de Avaré. A destinação da instalação cedida será
para fim único e específico de nela funcionar a Cantina Escolar,
vedada qualquer outra destinação, com prorrogação até 20 de
dezembro de 2009
Laura Mendes Cardoso – Presidente LP/FREA

Termo de Revogação
Fica REVOGADA a licitação na modalidade Carta Convite nº 001/
2009 – Processo nº 001/2009, objetivando a Contratação de 1
(um) Advogado para Prestação de Serviços Técnicos de As-
sessória Jurídica (pareceres, estudos de natureza jurídica, para
todos os setores da Fundação Regional Educacional de Avaré –
FREA, contencioso administrativo,  judicial, e trabalhista, etc.)
com experiência, como advogado, em entidade ou órgão consi-
derados pela legislação como públicos, pelo prazo mínimo de 03
(três) anos com especialização  na área do direito, com carga
horária de 10 (dez) horas semanais in loco, com obrigação de
estar presente em todas as sessões de licitação pública, na
Fundação Regional Educacional de Avaré – FREA.
Revogada em 04/02/2009.
Laura Mendes Cardoso – Presidente LP/FREA

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ - FREA

Continua na página 13
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M E I O   A M B I E N T E :

DIVULGAÇÃO

Solda da mantaInício da vala

A ampliação de
5.000 m² do aterro sa-
nitário de Avaré é uma
das principais obras da
Secretaria Municipal do
Meio Ambiente para
adequar o local para re-
ceber o lixo produzido
na cidade. Não havia
mais espaço para colo-
car o lixo diário e essa
nova estrutura garantirá
esse processo.

Após minuciosa vis-
toria das obras e verifi-
cando a necessidade de
expansão, a prefeitura
autorizou o início imedi-
ato do transbordo de re-
síduos para o novo local
impermeabilizado. Isso é
fruto de um compromis-
so que o município assu-
miu com a CETESB.

Ampliação do Aterro Sanitário de Avaré

Essa nova área foi
impermeabilizada em
consonância com as re-
gras do PEAD. A pró-
xima etapa consiste em
implantar gradativamen-
te o trabalho de trans-
bordo do lixo acumula-
do inadequadamente e
atender a demanda do
aterro.

A Secretaria Muni-
cipal do Meio Ambien-
te age em sintonia com
as normas ambientais
vigentes e por isso trata
as questões ambientais
com seriedade e respon-
sabilidade. A segunda
lagoa de contenção de
chorume, com projeto
técnico já  aprovado é
o próximo passo da se-
cretaria.

Campanha do Agasalho 2009

O Fundo Social de
Solidariedade da Pre-
feitura da Estância Tu-
rística de Avaré, em
parceria com a Sa-
besp, convida você a
aquecer seu coração e
exercitar a solidarieda-
de contribuindo com a
CAMPANHA DO
AGASALHO 2009.

Separe roupas,
calçados e cobertores

Data: 11/05
Horário: 09h 00 às 16h 00
Bonsucesso, Sta Elizabeth,
Paraíso, Jardim Brasil e
imediações.
Posto fixo: Igreja São Pedro
Data: 12/05
Horário: 09h 00 às 16h 00
Brabância, Jurumirim, Vila
Jardim e imediações.
Posto fixo: Igreja  Nossa
Senhora de Fátima
Data: 13/05
Horário: 09h 00 às 16h 00
São Judas, Jd. São Paulo,
Paineiras e imediações.
Posto fixo: Supermercado
Pinheirão
Data: 14/05
Horário: 09h 00 às 16h 00
Duílio Gambini, Sta, Mônica,
Presidencial, Jd. Europa,
Jd. Boa Vista e imediações.
Posto fixo: Igreja São José
Data: 15/05
Horário: 09h 00 às 16h 00
Centro, Santana, Ipiranga,
Água Branca e imediações.
Posto fixo: Igreja São Be-
nedito
Caixas de arrecadação
estarão dispostas em
diversos pontos dos
Cidade, confira:
Fundo Social de Solidarie-
dade;
Paço Municipal;
Centro Administrativo Muni-
cipal;

Câmara Municipal;
Sabesp;
Tiro de Guerra;
Unidades da Polícia Civil;
Corpo de Bombeiros;
Escolas Matilde Vieira,
Maneco Dionísio, Cel. João
Cruz, Pe. Emílio Immos,
Paulo Araújo Novaes
(Industrial), Dimensão
e Seta;
Faculdade Sudoeste
Paulista (FSP);
FREA;
Supermercados Jaú Serve,
Pinheirão, Saladão,
São Pedro e São Roque;
Toyofic e Motofic;
Figueiredo Caminhões;
Cebrac;
Lajão;
Postos Bizunga;
Bairro Costa Azul;
Barra Grande;
Libertáguias Moto Clube;

Se você não encontrar
uma caixa de arrecadação,
dirija-se às Igrejas São
José, São Benedito, São
Judas, Nossa Senhora de
Fátima, Nossa Senhora das
Dores e São Pedro.
Participe dessa campanha.
Separe sua doação e cola-
bore com  nossos irmãos.
Eles precisam de um ato de
carinho e atenção.

em boas condições
para ajudar a população
carente que sofre com
os rigores do inverno.

Uma equipe integra-
da por atiradores do
Tiro de Guerra de Ava-
ré, Polícia Civil, Sabesp
e Prefeitura, fará a co-
leta itinerante nos bair-
ros no período de 11 a
15 de Maio, conforme
cronograma ao lado:

Retire gratuitamente o Semanário
Oficial da Estância Turística de

Avaré no Paço Municipal,
Centro Administrativo e nas

Bancas de Jornais

DIVULGAÇÃO
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Associação dos Magistrados Brasileiros
(AMB) lançará campanha de adoção

MUDE UM DESTINO em Avaré

Promovida pela Asso-
ciação dos Magistrados
do Brasil, a campanha
tem total apoio da Prefei-
tura da Estância Turísti-
ca de Avaré, do Poder
Judiciário local (Vara da
Infância e Juventude), da
Camara Municipal e do
Grupo de Apoio à Ado-
ção “Filhos do Amor”.

O objetivo é chamar
atenção da sociedade
para as condições de
vida das cerca de 80 mil
crianças e adolescentes
que vivem em abrigos no
País. A iniciativa da AMB
despertou interesse dos
setores diretamente liga-
dos na proteção dos di-
reitos da Infância e da Ju-
ventude no Brasil. A ban-
deira levantada pela ins-
tituição é que a adoção
seja feita de maneira le-
gal, ou seja, por meio do
Poder Judiciário.

O Grupo de Apoio à
Adoção “Filhos do
Amor” que atua em Ava-
ré na defesa da adoção
consciente é o principal
incentivador do encon-
tro. Marcelo Nassif, re-
presentante do grupo,
com autorização do Juiz
de Direito da Vara da In-
fância  e Juventude da
Comarca de Avaré, Dr.
Marcelo Seixas, fez o
convite ao Dr. Francis-
co de Oliveira Neto. Ele
estará em Avaré repre-
sentando os juízes de
todo o Brasil.

A Câmara Municipal
de Avaré, parceira do
evento, priorizará o deba-

No dia 13 de Maio, quarta-feira, às 20h00, no Centro Avareense, palestra com o vice-presidente de assuntos da Infância
e Juventude da AMB, Dr. Francisco de Oliveira Neto, sobre alternativas de adoção de crianças no Brasil

DIVULGAÇÃO

te em favor da adoção
responsável.

O Governo Municipal
acredita que essa campa-
nha dará muitos frutos, pois
o tema é muito nobre e
merece a atenção de toda
a sociedade. Toda estru-
tura necessária para rea-
lização do projeto “Mude
Um Destino” foi cuidado-
samente preparada pela
Prefeitura.

O Semanário Oficial
apresenta, a seguir, orien-
tação sobre adoção:
COMO FUNCIONA
O PROCESSO DE

ADOÇÃO DE
CRIANÇAS

ATUALMENTE
NO BRASIL

O processo de adoção
de crianças no Brasil já
foi muito complexo, de-
morado e burocrático.
Hoje, com o advento do
Estatuto da Criança e do
Adolescente, e com o ple-
no funcionamento do Jui-
zado da Infância e da Ju-
ventude, principalmente
nas capitais e nas gran-
des comarcas, tudo ficou
mais simples, mais rápi-
do e funcionando com es-
peciais medidas de segu-
rança para todas as par-
tes envolvidas.

Os Juizados da Infân-
cia e da Juventude man-
têm uma “Seção de Colo-
cação em Família Substi-
tuta” onde prestam todas
as informações para as
pessoas que desejarem
conhecer, em maior pro-
fundidade, todos os passos
para a adoção de crianças.

Naturalmente que a
adoção não é deferida a
qualquer pessoa que tenha
interesse na adoção, algu-
mas formalidades, alguns
requisitos e razoáveis me-
didas de prevenção e se-
gurança, são elementos
que formarão o processo
para habilitar um preten-
dente, todavia, sendo me-
didas extremamente sim-
ples, não serão obstáculos
suficientes para desestimu-
lar a adoção ou dificultar a
realização da vontade do
adotante, de forma geral.

Entretanto, muitas são
as dúvidas que podem ser
esclarecidas pelo exame
do texto legal, Estatuto da
Criança e do Adolescen-
te, bem como pelas ques-
tões que a seguir simplifi-
camos.
O Primeiro Passo para
Habilitar-se à Adoção

de uma Criança
Antes de quaisquer

outros procedimentos é
importante que o pre-

tenso adotante procure
o Juizado da Infância e
da Juventude de sua ci-
dade e dirija-se à Seção
de Colocação em Famí-
lia Substituta, e solicite
uma entrevista com os
técnicos para obter as
informações prelimina-
res necessárias à for-
malização do seu pedi-
do de inscrição.
A Idade Mínima para

Habilitar-se como
Adotante

A lei estabelece 21
(vinte e um) anos como
idade mínima para tor-
nar-se adotante, entre-
tanto, há outro requisito
a ser obedecido; o ado-
tante deve ser mais ve-
lho que o adotado em,
pelo menos, 16 (dezes-
seis) anos.

Portanto um pessoa
maior de 21 (vinte e
um) anos poderá adotar
qualquer criança com
menos de 05 (cinco)
anos.

 O Estado Civil do
Adotante

A lei não faz qualquer
distinção em relação ao
estado civil do pretenso
adotante, pouco importan-
do se é solteiro, casado,
divorciado, ou se vive em
concubinato. Entretanto,
na hipótese de ser casado
ou manter uma relação de
concubinato, óbvio, a ado-
ção deverá ser pretendi-
da e solicitada por ambos,
que necessariamente par-
ticiparão juntos de todas as
etapas do processo, sen-
do certo que será objeto
de exame e avaliação a
estabilidade desta união.

 Importância da
Conduta Social e

Familiar dos
Adotantes

A preocupação dos
técnicos, psicólogos, assis-
tentes sociais, promotores
e juizes é com a felicida-
de e segurança da crian-
ça a ser adotada, portan-
to, os técnicos e psicólo-

gos, fazem entrevistas,
buscam informações, ana-
lisam dados e visitam as
residências dos pretensos
adotantes, tudo com o ob-
jetivo de fornecer ao pro-
motor e ao juiz todas os
subsídios possíveis que
possam esclarecer sobre
a conduta social e famili-
ar dos futuros adotantes.

Restrições para
Adoção

São muito poucas as
restrições e quase todas
dependem da avaliação do
Juiz em face do conjunto
de informações prestadas
pelos técnicos do juizado,
mas, objetivamente, a lei
dispõe que os irmãos não
podem adotar os próprios
irmãos e os avós não po-
dem adotar os seus netos.

Entretanto, convém
notar que embora não po-
dendo adotar, os irmãos e
avós podem obter a guar-
da dos seus irmãos e ne-
tos, respectivamente.

A guarda impõe ao
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Casa Transitória:  administrada pela Prefeitura de Avaré através da
Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social, abriga crianças

atendendo determinação da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Avaré

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

guardião os deveres de
assistência moral, materi-
al e educacional, e asse-
gura à criança todos os
direitos, inclusive os direi-
tos previdenciários.

Já a adoção implica
em alteração desta rela-
ção familiar, pois, a certi-
dão de nascimento é subs-
tituída por outra, com uma
nova relação de filiação
que proporcionará ao ado-
tado gozar de idênticos di-
reitos que possuam os
eventuais filhos biológicos
do adotante.
 Etapas da Aprovação

dos Adotantes
A etapa mais longa é a

da aprovação dos adotan-
tes. Depois das entrevis-
tas, da visita às residênci-
as dos pretensos adotan-

tes, e depois de esclareci-
das todas as dúvidas dos
técnicos do Juizado, este
processo segue para o
Promotor que manifesta-
rá sobre a habilitação e,
finalmente, o processo se-
gue para o Juiz que, en-
contrando-o satisfatoria-
mente instruído, poderá
deferir a habilitação dos
adotantes.

Os pretensos adotan-
tes, depois de aprovados
pelo juiz, estarão em con-
dições de adotar e passa-
rão a integrar um cadas-
tro, ou relação, de possí-
veis adotantes.

 A Ordem de
Preferência na Adoção

Naturalmente que os
procedimentos judiciais
não permitem qualquer

quebra da ordem de pre-
ferência, portanto, valerá
para efeito de classifica-
ção na lista ou cadastro, a
data de aprovação da fi-
cha ou habilitação dos pre-
tensos adotantes.

Entretanto convém ob-
servar que os pretensos
adotantes, quando da ins-
crição, já informam sua
preferência em relação ao
futuro adotado, declinan-
do o sexo, a cor da pele, a
cor dos cabelos, a cor dos
olhos, a idade etc., neste
caso, por exemplo, quan-
do a primeira criança dis-
ponível para a adoção não
coincide com as caracte-
rísticas preferidas pelos
adotantes inscritos em pri-
meiro lugar, lógico, a cri-
ança será encaminhada ao

segundo adotante da lista
e assim sucessivamente.

Quanto maiores forem
os requisitos manifestados
como preferência dos ado-
tantes em relação aos
adotados, maior será o
tempo para que a criança
lhes seja encaminhada, e
o inverso também é ver-
dadeiro, quanto menores
os requisitos dos adotan-
tes em relação ao adota-
do maiores serão as chan-
ces de receberem o enca-
minhamento da criança
mais rapidamente.
 Desistência da Adoção

Existe um período de
tempo em que o juiz ex-
pede um termo de guarda
antes de deferir a adoção,
este período é chamado
de “estágio de convivên-
cia”. Neste prazo é possí-
vel desistir da adoção por-
que esta ainda não foi for-
malizada, da mesma for-
ma poderá o Juiz, inclusi-
ve, cancelar a guarda e
não deferir a adoção, mas,
claro, somente em situa-
ções graves.

É importante que se
tenha como certo que o
Juizado trabalha com o
ideal de cuidar em primei-
ro plano dos interesses da
criança, assim, se houver
qualquer fato em o Juiz en-
tenda ser danoso para a
criança, poderão ser revis-
tas as concessões de
guarda e a criança retor-
nar para o Juizado.

Mas, depois de forma-
lizada a adoção, não mais
poderá o adotante desistir
e simplesmente devolver a
criança. A adoção é um
caminho sem volta, por
isso exige muita reflexão
e maturidade.

Pela lei a adoção é ir-
revogável.

 Adoção Irregular
Muitos pessoas acredi-

tam que é mais fácil ado-
tar uma criança receben-
do-a da própria mãe bioló-
gica e registrando-a como

se fora filha, nascida da
união dos pais adotantes.
Mas não é. Este tipo de
adoção é irregular e, na ver-
dade, até fraudulento.

Em primeiro lugar a ado-
ção para ter efeitos jurídicos
plenos deverá ser processa-
da e autorizada pela via judi-
cial. O ato de receber uma
criança para criar e registrá-
la não é legal e é facilmente
comprovável pela via do exa-
me do DNA. Nestes casos,
muitas das vezes, depois de
vários anos, a mãe biológica
se arrepende e usa a justiça
para retomar a criança.

No processo de ado-
ção legal o registro, por
ordem do juiz, é feito em
nome dos pais adotantes,
sem qualquer ressalva ou
identificação que possa di-
ferenciar o filho biológico
do filho adotado e, por ser
o meio legal, goza de total
segurança e proteção ju-
dicial, se necessária.

Importa ressaltar que a
adoção cancela os vínculos
familiares anteriores e cria
um novo vínculo, definitivo,
não permitindo quaisquer
questionamentos futuros,
além do que é absolutamen-
te sigilosa a origem e desti-
no dos adotados.

 Os Pais Biológicos
Podem Perder Seus
Direitos Quanto aos

Filhos
As crianças disponí-

veis para adoção não são
somente aquelas que fo-
ram abandonadas ou que
não têm pais conhecidos.
Também as crianças que
vivem com seus pais bio-
lógicos, se o juiz constatar
que a criança sofre risco
de desenvolvimento, de
saúde ou de vida, depois
de um processo regular,
com direito a todos os re-
cursos possíveis, poderá
retirá-la do lar paterno,
promover a destituição do
pátrio poder do pais bioló-
gicos, e disponibilizá-la
para a adoção.

Naturalmente que
esta é uma situação me-
nos freqüente, e que só
ocorre quando a criança
sofre riscos efetivos e já
se esgotaram todas as
medidas possíveis para
sanar o problema, entre-
tanto, é uma realidade
que a lei já prevê.

 Pais de Plantão
Os pais de plantão

são os próprios preten-
sos adotantes, que aguar-
dam crianças para for-
malizar a adoção, por-
tanto, já provados pelo
juiz e que na entrevista
tenham manifestado dis-
ponibilidade para, inde-
pendente da adoção, re-
ceber uma criança com
caráter imediato e pro-
visório que o juizado pos-
sa lhes encaminhar.

As crianças recém-
nascidas, abandonadas
em hospitais ou até em
vias públicas podem, em
caráter provisório, ficar
sob a guarda de pais de
plantão. Nesta situação
não há burocracia e a
criança é enviada imedi-
atamente aos pais de
plantão que já a acolhem
em seu lar.

Estes potenciais pais
de plantão também par-
ticipam de uma lista, em
ordem de data da apro-
vação de suas fichas de
pretensos adotantes, e
nesta ordem, respeitada
naturalmente situações
especialíssimas como
condição de saúde da
criança, local de residên-
cia, etc, receberão e te-
rão sob sua guarda, por
um curto espaço de tem-
po, a criança que lhes for
encaminhada.

Participe do lança-
mento da Campanha
em Favor da adoção
consciente “Mude
Um Destino”, dia 13
de Maio, as 20h 00, no
Centro Avareense.
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M E M Ó R I A   V I V A :

Gesiel Júnior
 
É bem comum, no

Brasil, localidades rece-
berem denominações
provenientes de aciden-
tes físicos. Avaré não é
exceção e nem algumas
cidades que a circunvi-
zinham como Itatinga,
Arandu, Itaí e Parana-
panema, cujos nomes
de origem indígena têm
sentidos ligados à forma-
ção geológica da região.

O nome Avaré é o
mesmo dado a um
monte no campo, iso-
lado, que fica na Fa-
zenda Avaré, antiga
Fazenda Velha, que
pertenceu ao coronel
Eduardo Lopes de Oli-
veira, chefe do Partido
Republicano na antiga
Vila do Rio Novo.

Com 635 metros de
altitude, “o monte era
avistado ao longe, entre
o rio dos Veados e o ri-
beirão Tamanduá, em
terras de São João de
Itatinga, onde, segundo
a lenda, foi encontrado
um monge, quando os
posseiros ali penetra-
ram”, relata Maneco
Dionísio em sua “Me-
mória Histórica”, publi-
cada em 1909. Nesse
tempo, o povoado de
Itatinga ainda era distri-
to de Avaré.

Com a proclama-
ção da República, em
1889, os simpatizantes
do novo regime assu-
miram o poder no mu-
nicípio do Rio Novo.
Uma das primeiras

Sentidos e razões do nome Avaré
GESIEL JÚNIOR

Abaré ou Avaré,
segundo Houaiss
   
No Dicionário Houaiss da Língua Portu-

guesa, obra prima da lexicografia nacional,
as expressões Abaré e sua variante Avaré
têm idêntico significado e são apresentadas
como substantivos masculinos. “Entre os
indígenas brasileiros – define – tem o signifi-
cado de missionário ou padre cristão” numa
clara referência aos jesuítas.

Já na etimologia a expressão awa’re é o
mesmo que “homem distinto, diferente dos
demais, nome que os índios davam aos sa-
cerdotes portugueses, composto de a’wa
(‘homem’) e ré (‘diferente’) ou rê (‘amigo’). É
também aplicado para ‘indivíduo sobrenatu-
ral, dedicado ou afeiçoado aos demais’.

O uso dessa palavra aparece primeira-
mente na obra do padre Leonardo Nunes,
contemporâneo de Anchieta, em 1552, que
era apresentado como um ‘bareachu’, isto
é, (bare = abaré ‘homem santo verdadeiro’
+ achú = açu ‘grande’. (GJ)

medidas da Intendência
(a prefeitura de antiga-
mente) chefiada por
Eduardo Lopes, ferre-
nho adversário do líder
monarquista Manoel
Marcellino de Souza
Franco, o Maneco Di-
onísio, foi pleitear às au-
toridades paulistas a tro-
ca do nome da cidade.

O presidente do Es-
tado, Américo Brazilien-
se de Almeida Mello,
para atender aos alia-
dos, assinou em 29 de
maio de 1891 o Decre-
to nº 180, elevando a
Vila do Rio Novo à ca-
tegoria de cidade, com
a denominação de “Ci-
dade do Avaré”.

Bajulação – “Di-
versas foram as razões
que explicam essa mu-
dança”, relata o histori-
ador Jango Pires. Mas
na opinião dele, “a mais
verdadeira e real foi a de
achincalhar o alferes
Maneco Dionísio, fa-
zendo esquecer o bem

que o lugar havia rece-
bido desse homem”.

Para Jango, entretan-
to, “não conseguiram
apagar a liberdade que
Maneco conservou até
os últimos momentos lú-
cidos de sua vida, escre-
vendo ‘outr’ora Rio
Novo’ depois do nome
Avaré”. E conta mais:
“Diziam que a mudança
do nome teve fim baju-
latório” para agradar o
coronel Eduardo Lopes,
dono da Fazenda Avaré,
“nome esse de um mor-
ro ou serra que existe
dentro de sua proprieda-
de e que é conhecido por
tal, mas cujas caracterís-
ticas não correspondem
à descrição primitiva”.

O morro hoje –
Propriedade da Euca-
tex, o monte Avaré fica
atualmente quase ocul-
to no meio do imenso
reflorestamento de eu-
caliptos, existente numa
área identificada como
São José do Brumado

na Fazenda Avaré.
Do alto do morro se

tem uma vista privilegi-
ada mostrando, pelo
norte, as belezas quase
contrastantes da Serra
de Botucatu e, pelo sul,
a paisagem do Vale do
Paranapanema com as
águas límpidas da Re-
presa de Jurumirim.

Embora o monte cer-
tamente já não conserve
mais a vegetação nativa
da época dos índios
Caiuás, os habitantes na-
tivos desta região, ainda
podem ser encontradas
ali algumas jerivás, aque-
las palmeiras solitárias,
mas soberanas.

Singelo e atraente es-
petáculo que também ain-
da ali pode ser observa-
do é o vôo rasante de gru-
pos de tucanos sobre as
redondezas do acanhado
monte. Do monte que
passou à história paulista
ao emprestar seu nome à
principal cidade do Vale
do Paranapanema. 

Morro Avaré: elevação se situa em Itatinga, área hoje da Eucatex

Bico de pena de Augusto Esteves
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Decreto n.º 2.052, de 04 de maio de 2009
(Declara Hóspede Oficial do Município o
Sr. EDSON APARECIDO DOS SANTOS)

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 Ava-
ré, o Sr. EDSON APARECIDO DOS SANTOS, Deputado Federal,
quando de sua visita nesta cidade, nesta data.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 04 de maio de 2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 2.053, de 05 de maio de 2009
(Declara Hóspede Oficial do Município o

Sr. ANTONIO CARLOS DE CAMPOS MACHADO)

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. ANTONIO CARLOS DE CAMPOS MACHADO, Deputado Esta-
dual, quando de sua visita nesta cidade, no dia 8 de maio de 2009.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 05 de maio de 2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

DECRETOS

REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
convida os Conselheiros do Conselho Municipal de Assistência
Social (CMAS)para participarem de reunião na seguinte data e
horário:
-Data: 13/05/09
-Horário: 09:00h
-Local: Rua Rio Grande do Sul, 1750 - Sala dos Conselhos
-Maiores informações: (14) 3732-6599 - ramal 207
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Avaré-SP
Fone/Fax: (14)3732-6599/3731-3089

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONCURSO
 PÚBLICO 02/2007

Pelo presente Edital, a Diretora Executiva da FREA, convoca os
classificados em concurso público  02/2007, homologado no dia
02 de outubro de 2007, no seguinte cargo :
INSPETOR DE ALUNOS:
Class.    Nome
07º          Débora Cristine dos Santos Lopes
08º          Alexandre Mathias Fonseca
A comparecer à Praça Prefeito Romeu Bretãs, nº 163, das 08:00
às 11:00 e das 14:00 às 16:00 hs, no Departamento Pessoal, no
prazo de cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência
da vaga.

Avaré, 07 de Maio   de 2009.

ROSANA ALICE UBALDO RIBEIRO PAULUCCI
Diretora Executiva da FREA

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ - FREA

Decreto nº 2.054, de 05 de maio de 2009
(Dispõe sobre alteração do Artigo 1º do Decreto

nº 1.653, de 30 de janeiro de 2008, dando nova redação e
mantendo todos os demais dispositivos.)

ROGÉLIO BARCHETTI 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 – O Artigo 1º do Decreto nº 1.653, de 30 de janeiro de
2008, passa a vigorar com a redação que se segue:
“ Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins
de desapropriação amigável ou judicial, a área de terras
abaixo, medindo 138,00  m², de propriedade de JOSÉ BE-
NEDITO EVANGELISTA e outros, localizada na Rua Alagoas
esquina com a Tenente Rua João Dias, neste Município e
Comarca de Avaré, Estado de São Paulo, destinada a re-
gularização de domínio de via pública.
Local:- Rua Alagoas esquina com a Rua Tenente João Dias.
Proprietário:- José Benedito Evangelista e outros;
Área territorial:- .....................
Valor :-               .....................
Descrição da Área :-  .......................................... “
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 05 de maio de 2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria da Prefeitura na data supra.

Decreto n.º 2.064, de 06 de maio de 2009
(Declara Hóspede Oficial do Município o Sr. ROBERTO

JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO)

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 Ava-
ré, o Sr. Roberto Jefferson Monteiro Francisco, Presidente Naci-
onal do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, quando de sua visita
nesta cidade, no dia 8 de maio de 2009.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 06 de maio de
2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 2.066, de 08 de maio de 2009.
(Declara Hóspede Oficial do Município o
Dr. FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO)

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 Ava-
ré, o Dr. FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO, quando de sua visita
nesta cidade, nos dias 12 e 13 de maio de 2009.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 08 de maio de
2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Campanha
Municipal de
Papanicolau

Dia 16 de maio
em todos os Postos
de Saúde e PSF’s

Agende o seu!!!
Secretaria Municipal de Saúde
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Decreto nº 2.065, de 07 de maio de 2.009
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências)

Autoria: Mesa Diretora
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 aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal, nos termos da Lei
nº 1.175, de 07 de maio de 2.009, o Crédito Adicional no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais),
Suplementar a seguinte dotação orçamentária:
01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.02 DIRETORIA DA CAMARA
01.122.7005.2.258 Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.39.99.00.00.00.0.01.110 34-Outros Serviços de Terceiros – Pessoas  Jurídicas 80.000,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0.01.110 37-Equipamentos de Processamento de Dados 10.000,00

TOTAL 90.000,00
Artigo 2º - O valor do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo anterior será coberto
com recursos da anulação e redução das seguintes dotações do Orçamento vigente:
01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.02 DIRETORIA DA CÂMARA
01.122.7005.1.712 Construção do Prédio do Legislativo
4.4.90.51.91.00.00.00.0.01.110 6-Obras em Andamento 90.000,00

TOTAL 90.000,00
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 07 de maio de 2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

LEIS

Lei nº 1.175, de 07 de maio de 2.009
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências)

Autoria: Mesa Diretora
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições
que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e
promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal o Crédito Adicional
no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), Suplementar a seguinte dotação orçamentária:
01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.02 DIRETORIA DA CAMARA
01.122.7005.2.258 Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.39.99.00.00.00.0.01.110 34-Outros Serviços de Terceiros – Pessoas  Jurídicas 80.000,00
4.4.90.52.35.00.00.00.0.01.110 37-Equipamentos de Processamento de Dados 10.000,00

TOTAL 90.000,00
Artigo 2º - O valor do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo anterior será coberto
com recursos da anulação e redução das seguintes dotações do Orçamento vigente:
01.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.02 DIRETORIA DA CÂMARA
01.122.7005.1.712 Construção do Prédio do Legislativo
4.4.90.51.91.00.00.00.0.01.110 6-Obras em Andamento 90.000,00

TOTAL 90.000,00
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 07 de maio de 2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.171, de 14 de abril de 2009
Dispõe sobre confissão e parcelamento de débitos previdenciários junto ao Instituto

de Previdência de Avaré – AVAREPREV.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e
promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a confessar e parcelar os débitos
previdenciários junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré –
AVAREPREV, tudo conforme detalhado do Anexo a esta Lei.
Parágrafo único: Fica fazendo parte integrante desta Lei a Minuta do Termo de Parcelamento e
Confissão em anexo.
Artigo 2º - Será objeto da confissão e parcelamento as contribuições patronais e funcionais
devidas e não pagas até 31 de janeiro de 2009, no valor total de R$ 9.412.478,43 (nove milhões,
quatrocentos e doze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos).
Parágrafo único: Os valores acima representam as obrigações previdenciárias incidentes sobre
as correspondentes contribuições patronais e funcionais vencidas no período compreendido
entre janeiro de 2006 a 31 de janeiro de 2009, acrescidas daquelas decorrentes do 13º vencimen-
to incidente no período, e que fazem jus todos os servidores municipais.
Artigo 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, outrossim, a parcelar junto ao Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré – AVAREPREV, o pagamento daqueles
saldos relativos as contribuições patronais, no total de R$ 5.395.577,44 (cinco milhões, trezentos e
noventa e cinco mil, quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) mediante a
correspondente amortização em até 240 (duzentos e quarenta) prestações mensais e consecutivas
e mais o pagamento daqueles saldos relativos as contribuições funcionais, no valor de R$ 4.016.900,99
(quatro milhões, dezesseis mil,  novecentos reais e noventa e nove centavos) mediante a corres-
pondente amortização em até 60 (sessenta) prestações mensais e consecutivas.
§ 1º - Os valores devidos serão atualizados da data de origem até o mês do parcelamento pelo
índice de correção dos tributos municipais, além da cobrança de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês de atraso ou fração e multa de 2% (dois por cento), de acordo com artigo 21 da Lei
Municipal nº 938 de 23 de maio de 2007, ficando autorizada a retenção automática do Fundo de
Participação dos Municípios – FPM.
§ 2º - Todas as parcelas mensais vencerão no dia 30 de cada mês, ou no primeiro dia útil
subseqüente, sendo que a primeira terá início no mês do parcelamento.
§ 3º - A parcela paga com atraso será acrescida de juros de mora simples à taxa de 12 % ao ano
ou respectiva fração, além da correspondente atualização monetária com base na variação
mensal do IPCA/IBGE.
§4º - O Erário municipal poderá antecipar a amortização de parcelas, observando, nesse caso, a
respectiva ordem numérica decrescente.
Artigo 4° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por créditos próprios do
orçamento vigente, ficando o Poder Executivo autorizado a suplementá-los se necessário.
Artigo 5º - Deverá ser consignado no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas neces-
sárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.
Artigo 6º - Ficam revogadas as Leis Municipais nºs 726, de 18 de março de 2005, 914, de 15 de
março de 2007 e 1.113-A de 24 de dezembro de 2008.
Artigo 7º - A presente Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 14 de abril de 2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS.

O Município de Avaré, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Juca Novaes, nº
1.169, inscrita no CNPJ sob o nº 46.634.168/0001-50, doravante DEVEDOR, representada neste
termo pelo Sr. ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito Municipal de Avaré/sp, portador do CPF n.º
059.504.238/44 e do RG nº 13.857.530/SSP, residente e domiciliado em Avaré, sito a Rua América, nº
18 -  Bloco 16, e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
AVARÉ - AVARePREV, situado a Rua Ceará, nº 1.393 CEP: 18701-190, Bairro, Centro, neste muni-
cípio, neste ato representado pelo Sr. NAHSCIR MAZZONI NEGRÃO, Diretor-Presidente, portador
do CPF nº891.947.488-53e do RG nº RG 6.613.045-SSP/SP, órgão direto no âmbito da  Administração
Municipal , instituído em, 06 de agosto de 2003 pela Lei nº 475, doravante denominado CREDOR,  com
fundamentos na Lei municipal nº 1.171 de 14 de abril de 2009, acordam  o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
 O Instituto é CREDOR, junto a Prefeitura Municipal de Avaré da quantia R$ 9.412.478,43 (nove
milhões, quatrocentos e doze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos),
correspondente às contribuições previdenciárias devidas e não repassadas ao regime pró-
prio de previdência social dos servidores públicos municipais, no que diz respeito à parte patro-
nal e funcional, nos termos da Portaria nº 402, de 10/12/08, da Medida Provisória nº 457, de 10/
02/2009 e Lei Municipal nº 1.171 de 14/04/2009, a importância acima declarada, discriminada na
planilha em anexo, que deste instrumento faz parte integrante.
Pelo presente instrumento a Prefeitura da Estância Turística de Avaré, confessa ser devedora do
montante citado e compromete quitar na forma aqui estabelecida.
A Devedora, renuncia expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da
dívida, assume integral responsabilidade pela exatidão do montante declarado e confessado,
ficando, entretanto, ressalvado o direito do Instituto  de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Avaré – AVAREPREV de apurar, a qualquer tempo, a existência de outras importânci-
as devidas, não incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo período.

CLÁUSULA SEGUNDA -  Do Pagamento
I- Fica estabelecido que o valor atualizado da dívida da Prefeitura Municipal de Avaré com o Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré – AVAREPREV referente ao período
de  janeiro de 2006 a janeiro de 2009, conforme planilha  em anexo, discriminando o valor originário
de cada competência, os índices de atualização aplicados e o valor corrigido até a  data do
parcelamento.
PATRONAL
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TOTAL SERVIDOR R$ 4.016.900,99 (quatro milhões, dezesseis mil,  novecentos reais e noventa
e nove centavos)
II- O parcelamento, de acordo com o art. 5º da Portaria º 402, de dezembro de 2008, no montante
de R$ 5.395.577,44 (cinco milhões, trezentos e noventa e cinco mil, quinhentos e setenta e sete
reais e quarenta e quatro centavos) será pago em 240 (duzentas e quarenta) parcelas mensais e
sucessivas, conforme determina a  Lei Municipal nº 1.171 de 14/04/2009, acrescidas dos juros e
atualizações estabelecidos na cláusula terceira e o pagamento dos saldos relativos as contribui-
ções funcionais, no total de 4.016.900,99 (quatro milhões, dezesseis mil,  novecentos reais e
noventa e nove centavos) será pago mediante a correspondente amortização em até 60 (sessen-
ta) prestações mensais e consecutivas.

III- A primeira parcela referente a parte patronal patronal, no valor R$ - 22.481,58 (Vinte e dois
mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinqüenta e oito centavos) será paga  em 30/
04/2009  e a primeira parcela referente a parte retida dos servidores municipais, no valor de R$ -
66.948,55 (Sessenta e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e cinco
centavos) será paga em 30/04/2009,as demais parcelas, na mesma data dos meses ulteriores,
comprometendo-se  o DEVEDOR pagar as parcela na data fixada, acrescidas dos juros e atualiza-
ções estabelecidos na cláusula terceira.
IV- Ocorrendo atraso no pagamento de quaisquer das parcelas, incidirão juros de 12 % ao ano
ou respectiva fração e correção pelo índice IPCA-IBGE, desde a data do vencimento até a
data do pagamento.
V- A Devedora se obriga, também, a consignar no orçamento de cada exercício financeiro, as verbas
necessárias ao pagamento das parcelas e das contribuições que vencerem após esta data.
VI- A dívida, objeto do parcelamento constante deste instrumento, é definitiva e irretratável, assegurando
ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Avaré – AVAREPREV a
cobrança judicial da dívida, atualizada pelos citados índices até a data da inscrição em Dívida Ativa.
VII- Fica acordado que o Município e a Avareprev prestarão ao MPS todas as informações referen-
tes ao presente acordo de parcelamento através dos documentos constantes nas normas que
regem os RPPS

CLÁUSULA TERCEIRA – Da Correção
Os valores devidos serão atualizados da data de origem até o mês do parcelamento pelo índice de
correção dos tributos municipais, além da cobrança de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
de atraso ou fração e multa de 2% (dois por cento), de acordo com artigo 21 da Lei Municipal nº
938 de 23 de maio de 2007, ficando autorizada a retenção automática do Fundo de Participação
dos Municípios – FPM.

CLÁUSULA QUARTA: Da Retenção
O Devedor autoriza que seja efetuada automaticamente a retenção  no Fundo  de Participação dos
municípios –FPM, e o repasse ao Instituto  de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Avaré – AVAREPREV na Agência: 0203 Conta: 12979 - 8  do Banco 001,  do valor das parcelas
estabelecidas  na Cláusula  Segunda , acrescido de da atualização pelo índice INPC/IBGE, na data
do seu vencimento.

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

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

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

CLÁUSULA NONA: Do Foro
Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir no decorrer da execução do presen-
te Termo, as partes de comum acordo elegem o foro da Comarca do Município Avaré, Estado de
São Paulo.
Para fins de direito, este instrumento é firmado em 03 (duas) vias de igual teor e forma, diante de
2 (duas) testemunhas.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 14 de abril de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

NASHCIR MAZZONI NEGRÃO
DIRETOR PRESIDENTE

Testemunhas:

Nome:_________________________

CPF: __________________________ RG:__________________________

Nome:_________________________

CPF: __________________________ RG:__________________________



AVARÉ, 09 DE MAIO DE 2009 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 409 17

H A B I T A Ç Ã O :

Prosseguem inscrições para o “Minha Casa, Minha Vida”

O preenchimento dos
formulários para de-
monstração de interesse
da população ao acesso
à casa própria em Ava-
ré, do Programa “Minha
Casa, minha Vida” do
Governo Federal, conti-
nuam sendo feitas no
Centro Administrativo
Municipal, que funciona
na Rua Rio Grande do
Sul, 1810, das 8h ás 17
horas. As pessoas de-
vem apresentar o nome
completo do interessado,
endereço, telefone (de
preferência o celular),
número do CPF e infor-

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

mar a renda familiar.
Este programa habi-

tacional dá a preferência
de que o imóvel fique em
nome da mulher da famí-
lia, mas não impede de
que seja em nome do
homem e individual, em
caso de solteiros e sepa-
rados. O interessado
deve residir em Avaré há
mais de 2 anos e não es-
tar sendo beneficiado em
outro programa habitaci-
onal do Governo Federal.

As famílias com ren-
da de um a três salários
mínimos poderão pagar a
prestação mínima de R$

50,00 e no máximo 10%
da renda do beneficiário
pelo período de dez anos.
Haverá também isenção
no seguro, que atualmen-
te pode onerar as pres-
tações em até 35% do
valor total.

As condições de fi-
nanciamentos serão dife-
rentes pelo Governo Fede-
ral e FGTS. O valor das
prestações não poderá
superar 20% da renda do
beneficiário e o valor do
subsídio individual vai va-
riar de acordo com a lo-
calização do imóvel e com
a renda. Os financiamen-

tos habitacionais para as
pessoas que ganham en-
tre seis e dez salários mí-
nimos serão estimulados
com o acesso ao fundo ga-
rantidor e a redução de
custos do seguro.

O atendimento da po-
pulação avareense feita
pela Ouvidoria Municipal
nesta última semana pas-
sou de 6.500 interessados.

As pessoas que já
preencheram o formulá-
rio deverão aguardar o
contato dos agentes da
caixa que estarão co-
lhendo informação sobre
o interessado.

A Diretoria do DE-
CON (Departamento
de Convênios) conjunta-
mente com a Secreta-
ria de Indústria, Comér-
cio e Desenvolvimento
Econômico, fecharam
no último dia 07, parce-
ria com o SENAI (Cen-
tro de Treinamentos de
Lençóis Paulista) para
implantação de curso
profissionalizante na
área de confecções
com apoio da Prefeitu-

CSU receberá curso
profissionalizante do SENAI

O P O R T U N I D A D E :

Representante da Secretaria de Indústria e
Comércio, Luciana, Justino (DECON) e João

(diretor do CSU)

ra da Estância Turísti-
ca de Avaré.

O curso que terá du-
ração de seis a doze me-
ses, será realizado no
CSU, espaço cedido pela
Secretaria do Bem Estar
Social, onde já recebeu
os equipamentos para
uso em treinamento, num
total de 21 máquinas.

Dentro de alguns
dias os interessados já
poderão fazer suas ins-
crições para o curso.

DIVULGAÇÃO

Cultura faz a 1ª reunião para o carnaval de 2010
C A R N A V A L   2 0 1 0 :

A Secretaria de
Cultura e Lazer realizou
no dia 27 de abril a pri-
meira reunião com re-
presentantes carnava-
lescos da cidade para
tratar dos preparativos
para eventos a serem
realizados no Carnaval
de 2010 da Estância
Turística de Avaré.

A formação de es-
colas e blocos carna-
valescos para a pro-
moção de desfile típi-
co e qual o itinerário
esteve em discussão.
É a primeira de várias

reun iões  p rev is tas
para programar a fo-
lia de Momo do próxi-
mo ano.

In te ressados  em
participar das próxi-
mas reuniões devem
ent ra r  em conta to
com a Secretaria de
Cultura para se infor-
marem sobre pautas,
datas e horários dos
próximos encontros.
“A Folia da Alegria e
da Arte será priorida-
de para  o  Carnaval
2010”,  garantem os
organizadores.

Ouvidoria Municipal:
0800-7700133

DIVULGAÇÃO
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Meio Ambiente conclui adensamento de mata ciliar
A Ç Ã O   E C O L Ó G I C A :

DIVULGAÇÃO

O local do adensamento arbóreo do córrego Rancho Alegre recebeu vegetação de espécies nativas e frutíferas silvestres

Terminou a primeira
fase de adensamento ar-
bóreo da mata ciliar do
córrego Rancho Alegre,
com projeto técnico da
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente.

Nessa fase preliminar
foi realizado o plantio na
área de cabeceira e mar-
gens do ribeirão, e teve
início com a participação
dos membros do Rotary

Avaré e moradores do
entorno da área, numa
ação ecológica perfeita-
mente participativa.

As explicações inici-
ais de como plantar, a que
altura enterrar a muda,
como deve ser a compos-
tagem e os substratos
naturais foram passadas
aos participantes.

O conhecimento das
técnicas de plantio é pri-

mordial para quem vai
plantar, segundo determi-
nação da Secretaria Mu-
nicipal do Meio Ambien-
te. Já é praxe dos enge-
nheiros agrônomos da
pasta a divulgação desse
saber a grupo de voluntá-
rios, a cada plantio reali-
zado na cidade, contribu-
indo assim para aprimo-
rar a educação ambien-
tal específica desse setor.

O local do adensa-
mento arbóreo do córre-
go Rancho Alegre rece-
beu vegetação de espé-
cies nativas e frutíferas
silvestres, totalizando
1.200 mudas numa área
de 7.200 m².

Essa foi a primeira
cabeceira de rio planta-
da com projeto técnico
padrão geral. “Logo ini-
ciaremos plantio especí-

fico de espécies reinan-
tes em cada local de
mata ciliar, em cada
água, numa tentativa de
enriquecer a diversida-
de de espécies da flora
e fauna”, explicam os
técnicos.

“Formar pequenos
nichos ecológicos, me-
lhorar o aspecto visual,
intensificar os cuidados
da Prefeitura com áre-

as vegetadas, são al-
guns dos objetivos des-
sa ação projetada, bem
como facilitar a fiscali-
zação municipal para
evitar o descarte de li-
xos e detritos por pes-
soas que ignoram valo-
res essenciais ao bem
estar público”, infor-
mam os promotores res-
ponsáveis pelos servi-
ços de adensamento.

Distribuição gratuita
de remédios

Num trabalho de ação
social em parceria com a
Secretaria Municipal de
Saúde a Associação Ami-
gos do Bairro Jardim Brasil
e adjacências vão distri-
buir, de 13 a 15 de maio,
mais de 30 tipos de remé-
dios à população. Os me-
dicamentos, porém, só se-
rão entregues sob prescri-
ção médica.

Mais de 100 unida-

S A Ú D E :

des de remédios de uso
oral, entre cápsulas e
comprimidos, indicados
para dores de cabeça,
estômago, pressão, an-
tiinflamatórios, vão fazer
parte desse trabalho.

Os medicamentos
estão dentro do prazo de
validade e contêm cai-
xas, cartelas e comprimi-
dos, dentre eles remédi-
os controlados. Foram

vistoriados pela Estraté-
gia Saúde da Família da
Unidade Dr. Cecílio Jor-
ge Neto e autorizados
pela Secretaria Munici-
pal de Saúde.

A distribuição será
feita através de uma en-
fermeira, membro da as-
sociação, na sede da en-
tidade que fica próxima
à Praça das Mães, no
Jardim Brasil.

D I A   D A S   M Ã E S :

No Jardim Brasil, a 21ª Festa das Mães
A população avare-

ense está sendo convi-
dada a prestigiar os
eventos programados
para a 21ª Festa das
Mães, que acontece nos
dias 9 e 10 de maio, no
Jardim Brasil. Com
apoio da Prefeitura, o
evento é organizado pela
Associação Amigos do
Bairro Jardim Brasil e
adjacências.

A abertura está pro-
gramada para as 20 ho-

ras, do sábado, 9, com
apresentações de artistas
avareenses e o grupo
musical Quadrilha For-
mada, que fará o lança-
mento do seu novo CD.

No domingo, 10,
Dia das Mães, a partir
das 15h haverá a cor-
rida infantil masculina e
feminina.  A Banda
Marcial da Polícia Ci-
vil vai abrilhantar os
festejos, cujo ponto alto
é a tradicional Corrida

das Mães, com larga-
da às 17h.

Em seguida, a co-
missão organizadora
promove a entrega das
premiações e presta ho-
menagem as mães com
a participação de auto-
ridades e convidados.
Às 19h, haverá show
musical com o padre
Milton Perretti, seguido
de César Tegani e en-
cerramento com a ban-
da Latitude.
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SÃO PEDRO FUTEBOL CLUBE
6º COPA CLINICA DO TÊNIS DE FUTEBOL

3ª FASE QUARTAS DE FINAL

10ª Rodada dia 10 / 05 / 2009
08h30 -S.Pedro/Pedra Preta x M. e Vid.Anapólis

10h30 - Sócios da A.A.A x M. Boa Sorte
13h30 - São Pedro “A” x América

15h00 - S.Pedro/P.Preta x Corinthinha

ARTILHEIROS
11 Gols - Renatinho (S.Pedro / Pedra Preta)
05 Gols - Cesinha (São Pedro/ Sorv. Jota) e Robson (Vid. e
Marc. Anápolis)
04 Gols - Mi (São Pedro/ Sorv. Jota), Eberton  (Vid. E Marc.
Anápolis), Felipe Augusto (Vid. e Marc. Anápolis) e Marcel
(Corinthinha)
03 Gols - Jefferson (Vid. e Marc. Anápolis) e Fábio Jr. (São
Pedro/ Sorv. Jota)
02 Gols - Fabrício (Vid, e Marc. Anápolis)

DEFESA MENOS VAZADA
01 Gol - SÃO PEDRO “A” E AMÉRICA
02 Gols - S.PEDRO/ SORV. JOTA
05 Gols - SÓCIOS DA A.A.A., MARC. E VID. ANÁPOLIS E
M. BOA SORTE

ESTA TABELA NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES
DURANTE O CAMPEONATO, SALVO POR MOTIVO DE

FORÇA MAIOR.

ELSON CARLOTA (NIQUINHO)
ORGANIZADOR

RELATÓRIO ESPORTIVO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTES

No último dia 30, a equipe Sub-13 da Seme/
Avaré jogou pelo troféu Piratininga na cidade de Itaí
e venceu pelo placar de 03 x 02, num jogo dificil. A
comissão técnica foi composta por Elson Carlota
(Niquinho) e o treinador Bugrinho

RESULTADOS DA 15ª COPA REVELAÇÃO RE-
GIONAL DE FUTSAL MENORES DOS

DIAS 01 E 02 DE MAIO

01 DE MAIO
INFANTIL - A.A.AVAREENSE 05 x 04 SEME/POLICIA CIVIL

PRÉ MIRIM - A.A.AVAREENSE 04 x 00 CENTRO AVAREENSE
FRALDINHA - A.A.AVAREENSE 02 x 01 CENTRO AVAREENSE

FRALDINHA - L. PAULISTA 05 x 01 SEME/ARANDU
INFANTIL - L. PAULISTA 10  x 04 SEME/ARANDU
INFANTO - SEME/AVARÉ  04 x 04 SEME/ARANDU

SÁBADO-02 DE MAIO
PRÉ MIRIM - SÃO MANUEL 05 x 04 C.M.E. ITAI

MIRIM - C.M.E. ITAI 05 x 01 C.M.E. TAGUAI
INFANTIL - C.M.E. TAGUAI 05 x 01 C.M.E. ITAI
MIRIM - A.A.AVAREENSE 05 x 00 HOLAMBRA

INFANTO - SEME/ARANDU 14  x 02 HOLAMBRA
INFANTIL - HOLAMBRA 05 x 01 FARTURA

A Secretaria Municipal de Esportes está agra-
decendo a Diretoria da Associação Atlética Avare-
ense pelo apoio que vêm dando a 15ª Copa Revela-
ção Regional de Futsal Menores, cedendo o giná-
sio de esportes para que possa ser realizado os
jogos das rodadas.

E S P O R T E S :

RODADA DO DIA 09 DE MAIO - SÁBADO/MÃNHA
LOCAL-GINÁSIO DA A.A.AVAREENSE

08h30 - FRALDINHA - A.A.AVAREENSE x PARANAPANEMA
09h00 - PRÉ MIRIM - A.A.AVAREENSE x PARANAPANEMA

09h30 - MIRIM - PRATANIA x SEME/ARANDU
10h00 - INFANTO - PRATANIA x C.M.E. ITAI

10h30 - INFANTIL - A.A.AVAREENSE x C.M.E. ITAI
11h00 - MIRIM - SEME/P. CIVIL x C.M.E. ITAI

RODADA DO DIA 09 DE MAIO - SÁBADO/TARDE
LOCAL-GINÁSO DO CENTRO AVAREENSE

14h00 - INFANTO - C. AVAREENSE x HOLAMBRA
14h30 - INFANTO - SEME/AVARÉ x CERQUEIRA CÉSAR
15h00 - JUVENIL - SEME/AVARÉ x CERQUEIRA CÉSAR

RODADA DO DIA 10 DE MAIO - DOMINGO/MÃNHA
LOCAL GINÁSIO KIM NEGRÃO

08h30 - INFANTIL - SÃO MANUEL x SEME/ARANDU
09h00 - INFANTO - SÃO MANUEL x PARANAPANEMA

09h30 - PRÉ MIRIM - FARTURA x L. PAULISTA

COMUNICAÇÃO
1º A COMISSÃO ORGANIZADORA COMUNICA QUE PARA A 2ª
FASE AS EQUIPES TERÃO QUE TER COLETES PARA ATLE-
TAS RESERVAS.
2º OBRIGATÓRIO NUMERAÇÃO FRENTE E VERSO
3º A PARTIR DA 2ª FASE MANDO DE JOGOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTES - GINÁSIO KIM NEGRÃO
4º INSCRIÇÃO DE ATLETAS ATÉ A 1ª FASE, APÓS ESTE PRA-
ZO NÃO SERÁ ACEITO MAIS INSCRIÇÕES.

Copa Avareense de Karatê
recebe apoio da SEME

Com apoio da Secre-
taria Municipal de Espor-
tes (SEME), a equipe de
Karatê de Avaré realizou
no domingo, 3 de maio, a
I Copa Avareense de
Karatê. Evento de gran-
de importância para os
karatecas avareenses
por ser o da primeira
copa, mesmo com a re-
presentação de poucas
cidades, houve grande
qualidade técnica.

“Foi feito entre os
participantes o sorteio de
uma TV 29. Nossa equi-
pe vem trabalhando mui-
to para que um dia o Ka-
ratê tenha maior destaque
em nossa região, e com
isso fazer com que Ava-
ré seja o centro das aten-
ções nessa modalidade”,
afirmou o professor Clo-
doaldo, da organização.

RESULTADO S
MODALIDADE KATA
Eduardo Soares - campeão
Guilherme Serafim - campeão
Bruno D. da Silva - campeão
Ana Carolina Lira - campeã
Edvaldo Ferreira - campeão
Perola Melo - campeã
Eliezer Lopes - campeão
Jessika Zaia - campeã
Grazielle Zandona - campeã
Luis Renato - campeão
Edvaldo Ferreira - campeão
Gustavo Ciriaco - campeão
Ana Carolina - campeã
Mario Massagli - vice-campeão
Thais Cristina - vice-campeã
Cristina Rodrigues - vice-campeã
Matheus Moio - vice-campeão
Giovanni Zanella - vice-campeão
Marlon Antoni - vice-campeão
Mariana Moio - vice-campeã
Claudinei Cunha - vice-campeão
Paulo Neves - 3° lugar
Ariane Renata - 3° lugar
Armando Felix - 3° lugar
Gustavo Seara - 3° lugar
Roberto Berna - 3° lugar
Margarida Zandona - 3° lugar
Marcus Vinicius - 3° lugar

RESULTADO
MODALIDADE SHIAI KUMITE
Marco Antonio - campeão
Cristina Rodrigues - campeã

Ana Carolina G. de Lira - campeã
Eliezer Nunes - campeão
Luang Neves - campeão
Luis Renato - campeão
Giovanni Zanella - campeão
Mariana Moio - campeã
Gustavo Ciriaco - campeão
Luang Prestes - campeão
Marlon Antoni - campeão
Jessika Zaia - vice-campeã
Valdelice Cunha - vice-campeã
Grazielle Zandoná - vice-
campeã
Jessika Zaia - vice-campeã
Gustavo Seara - vice-campeão
Rogério Nascimento - vice-
campeão
Marcus Vinicius - vice-campeão
Cristina Rodrigues de Camar-
go - vice-campeã
Valdelice Soares da Cunha -
vice-campeã
Paulo Neves - vice-campeão
Orlando Cunha - vice-campeão
Roberto Berna - vice-campeão
Bruno Diego - 3° lugar
Juliana Rosel - 3° lugar
Pedro Fernandes - 3° lugar
Alexandre Locadio - 3° lugar
Mariana Moio da Cunha - 3° lugar

TOTAL DE MEDALHAS 56
24 medalhas de ouro
20 medalhas de prata
12 medalhas de bronze

Além da equipe anfi-
triã Avaré tomaram parte
karatecas de Arandu,
Nova Campina, Botucatu
e Taquarituba, envolvendo
cerca de 130 atletas.

Os organizadores

agradeceram o apoio da
SEME. “Quando pensar
em desistir, pense como
foi difícil começar”, lem-
bram os mestres, ao re-
afirmar que no Karatê

não existe atitude ofen-
siva. Interessados em
saber mais sobre essa
modalidade podem en-
trar em contato com o
telefone 8121-2177.

DIVULGAÇÃO



Envie suas sugestões, reivindicações ou criticas:

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

Local para entrega: Praça Juca Novaes, 1169 - Paço Municipal - Secretaria de Comunicação
AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO

CANAL DO CIDADÃO
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S I N A L I Z A Ç Ã O   V I Á R I A :

Concluídas reforma e sinalização da Vila Operária

Foram
colocadas
placas,
faixas de
pedestres e
de “Pare”
nas principais
ruas

Pintura externa da Escola “Orlando Cortez” já está terminada

Após o projeto de
ação social “Prefeitura
no Bairro” realizado na
EMEB “Orlando Cor-
tez” no dia 25 de abril,
as Secretaria Munici-
pais de Planejamento e
Obras e de Transpor-
tes e Sistema Viário
concluíram as reformas
e sinalizações de ruas.

Foram colocadas
placas, faixas de pas-
sagem de pedestres
perto da unidade esco-
lar e de “Pare” no as-
falto de ruas principais.

Alguns postes de
rede e lé t r ica  foram
deslocados para pon-
tos corretos. A recupe-
ração da rede de esgo-

to e a pintura externa
da Escola “Orlando
Cortez” já está termi-
nada.  Serviços  de
tapa-buracos, capina-
gem de terrenos e co-
letas de entulhos dos
bairros da Zona Sul
também fazem parte
dos trabalhos.

O próximo “Prefei-

tura no Bairro” está
programado para ter
lugar no PSF “Fernan-
do Hirata”, no Conjun-
to Residencial Duílio
Gambini no sábado, 30

de maio, das 9h às 17
horas. Os moradores
dos bairros Duílio Gam-
bini, Santa Mônica I e
II e Jardim Presidenci-
al devem se preparar

para o mutirão da lim-
peza programado du-
rante a semana de rea-
lização do projeto de
ação social “Prefeitura
no Bairro”.

Sindicato Rural de Avaré
realiza novos cursos

A direção do Sindi-
cato Rural de Avaré
(SRA) divulga os novos
cursos realizados em
parceria com o Senar/
SP e a Secretaria Mu-
nicipal da Agricultura
para o mês de maio de
2009.

Segundo o presi-
dente do SRA, os cur-
sos são gratuitos, mas
tem vagas limitadas.
“Os interessados de-
vem procurar a secre-
taria do Sindicato, le-

CURSOS PARA O
MÊS DE MAIO

Cultivo de orquídea
Dias: 06 à  09 / 05 / 2009

Seleiro
Dias: 11 à  15 / 05 / 2009

Processamento Arte-
sanal de Frutas
Dias: 25  à  27 / 05 / 2009.

Mais Informações:
14_3732.0696/3732.2051
Fonte: Secretaria Municipal
da Agricultura

vando seus documen-
tos pessoais para fazer
a inscrição.


