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EDUCAÇÃO:

Obras da escola do SESI terão
investimentos de R$ 11 milhões
Com a aprovação,
pela Câmara, da doação
de área do município para
o Serviço Social da Indústria (SESI), as obras de
construção do novo Centro Educacional do SESI,

avaliadas em R$ 11 milhões, já tiveram início
com a execução dos serviços de terraplanagem.
Com 30 mil metros
quadrados, o terreno situado nas imediações do

Corpo de Bombeiros,
está dentro dos parâmetros exigidos pelo SESI.
A futura escola terá capacidade para abrigar
800 alunos e terá 20 salas de aulas. Página 16.

“Prefeitura no Bairro”
no Camargo atendeu
3.428 moradores
O Projeto de
Ação Social “Prefeitura no Bairro”, realizado no último dia
31 de julho, no
EMEB “Professora
Maria Nazaré Abs
Pimentel”, no Bairro
Camargo, atendeu
3.428 moradores,
76,17% da população
estimada do bairro.
Página 9.

Cidade sedia Copa de Karatê Interestilos
Página 8.

MEMÓRIA
VIVA:
Página 10.

Empossado, há 140 anos, o
primeiro vigário do Rio Novo

Página 7
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CARTÕES DA ZONA AZUL

POSTOS DE VENDA
Santa Efigênia Informática
Rua Goiás, 1464
Da FFrut
rut
rutaa Sor ve
vett eria
Rua Rio Grande do Sul, 1380
Center Som Watanabe
Rua Alagoas, 1543
Banca Central
Rua Rio G. do Sul c/ Rua Alagoas
Banca do Mercado
Rua Pernambuco c/ Rua Sta. Catarina
Abavil
Rua Pernambuco, 1346
Babucha
Rua Pernambuco, 1472
Xerox e Chaveiro Center
Rua Pernambuco, 1271
Café e Prossa
Rua Santa Catarina, 1386
Casa Chaddad
Largo São João, 200
DAP Revistaria
Rua Rio de Janeiro, 1626
Farmácia São Bento
Rua São Paulo c/ Rua Pernambuco
P ont
ontoo do Car tão
Rua Rio Grande do Sul, 1452
Clinica do Tênis
Rua Pernambuco, 1521
Livraria e Locadora Betel
Rua Pernambuco c/ Rua Piauí
Sor ve
rut
vett eria Gur
Gurtt FFrut
Rua Rio Grande do Sul c/ Rua Domiciano Santana
360° Graus Confecções
Rua Alagoas, 1455/2
MAIORES INFORMAÇÕES NO ESCRITÓRIO ZONA AZUL
Rua Rio Grande do Sul, 1810 - Sala 12 1º andar - Fone (14) 3711-2557
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Secretarias Municipais de Avaré – Administração 2009/2012
ADMINISTRAÇÃO
JOÃO BATISTA LEME
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810
3711-2533 / 9730-5301

INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CAMILA ZANETI VIEIRA
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810
3711-2582 / FAX: 3711-2580 / 9730-4043

AGRICULTURA
PEDRO LUIZ OLIVIERI LUCCHESI
PARQUE FERNANDO CRUZ PIMENTEL - EMAPA
3733-4182 / 9730-3112

MEIO AMBIENTE
MIRTHES YARA F. VIEIRA
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810
3711-2573 / 3711-2553 / FAX: 3711-2559
9730-2712

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAULO FRANCISCO CAVINI
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810
3711-1430 / 9730-5057
COMUNICAÇÃO E GOVERNO
MARCELO JOSÉ ORTEGA
PRAÇA JUCA NOVAES, 1169.
3711–2500 RAMAIS 223 E 243/ 9601-7100

PLANEJAMENTO E OBRAS
APARECIDO FERNANDES JUNIOR
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810 - 3711-2546 / 37112548 / 3711-2572 / FAX: 3711-2574 / 9730-4525
TRANSPORTES E SISTEMA VIÁRIO
JOÃO BATISTA LIMA
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810 - 3711-2567 / 9730-3153

CULTURA
GILSON CÂMARA FILGUEIRAS
(ANTIGO CINE SANTA CRUZ) RUA MARANHÃO, 1492
FAX: 3732-5057 / 9730-3203
EDUCAÇÃO
LÚCIA LELIS
RUA PERNAMBUCO, 1065
FAX: 3711–2211 / 9730-4412

SAÚDE
MARIALVA BIAZON
RUA SÃO PAULO, 1559 DISK SAÚDE 08007701920
3732-8263 / CEL: 9601-6400
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
NILSON CALAMITA FILHO
INFORMAÇÕES - 9730-3089 - NILSON CALAMITA

ESPORTES E LAZER
ALEXANDRE FAUSTINO
PRAÇA ROMEU BRETAS, S/N°
3732-0756 / 9730-3055

TURISMO
MÁRCIA SALES FALANGHE
AVENIDA PAULO ARAÚJO NOVAES, 11
FAX: 3732–8009 / 9730-3066

FAZENDA
EDUARDO JOSÉ DE OLIVEIRA
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810
3711-2566 / FAX: 3711-2545 / 9730-3909

PREFEITO: ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PRAÇA JUCA NOVAES, 1169 - PAÇO MUNICIPAL
FONE: 3711-2500.

HABITAÇÃO
CARLOS ALBERTO ESTATI
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810
3711-2565 / FAX: 37112543 / 9730-3130

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Presidente - Maria Sílvia Pedro Barcheti
Rua Maranhão n. 1578 - Fone 14 37312658 | 9730-4047
E-mail: avare@fsocial.sp.gov.br

VEREADORES
ROBERTO ARAÚJO - PRESIDENTE
EMAIL: VEREADORROBERTOARAUJO@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
ASSESSOR: JONAS @CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
FONE: (14) 9786-3167

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
EMAIL: VEREADORERNESTO@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
ASSESSOR: PAULO@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
FONE: (14) 9606-8792

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
EMAIL: VEREADORVICENTE@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
ASSESSOR: LUIZFERNANDO@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
FONE: (14) 9786-3510

ROSÂNGELA PAULUCCI P. PERREIRA
EMAIL: VEREADORAROSANGELA@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
ASSESSORA: ANAPAULA@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
FONE: (14) 9786-2642

JÚLIO CÉSAR THEODORO
EMAIL: VEREADORTUCAO@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
ASSESSOR: FABIO@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
FONE: (14) 9745-2214

RODIVALDO RIPOLI
EMAIL: VEREADORRIPOLI@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
ASSESSOR: DANIBOY@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
FONE: (14) 9786-5268

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
EMAIL: VEREADORCLIVATTI@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
ASSESSORA: VIVIANE@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
FONE: (14) 9786-2263

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

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

JAIR CANOVAS
EMAIL: VEREADORJAIRCANOVAS@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
ASSESSORA: SIMONE@CAMARAAVARE.SP.GOV.BR
FONE: (14) 9609-3009

Ouvidoria Municipal: 0800-7700133
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LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL
REPETIÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/10
PROCESSO Nº. 297/10
Objeto: Aquisição de um trator agrícola.
Data de Encerramento: 26 de agosto de 2010, das 09:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 26 de agosto de 2.010, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 06 de agosto de 2010 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/10 – PROCESSO Nº. 324/10
Objeto: Aquisição de equipamentos médicos para as unidades
básicas de Saúde.
Data de Encerramento: 02 de setembro de 2010, das 13:30
às 14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 02 de setembro de 2.010, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 09 de agosto de 2010 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 049/10 – PROCESSO Nº. 332/10
Objeto: Aquisição de cotas de gás para a Secretaria Municipal
de Saúde.
Data de Encerramento: 10 de setembro de 2010, das 09:30
às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 10 de setembro de 2.010, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de agosto de 2010 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 050/10 – PROCESSO Nº. 331/10
Objeto: Realização de exames especializados em
gastroenterologia,
endoscopia
e
colonoscopia,
retossigmóidoscopia.
Data de Encerramento: 09 de setembro de 2010, das 13:30
às 14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 09 de setembro de 2.010, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de agosto de 2010 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 051/10 – PROCESSO Nº. 329/10
Objeto: Realização de exames especializados em cardiologia.
Data de Encerramento: 09 de setembro de 2010, das 09:30
às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 09 de setembro de 2.010, às 10:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de agosto de 2010 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/10 – PROCESSO Nº. 327/10
Objeto: Realização de exames de Ressonância Magnética.
Data de Encerramento: 08 de setembro de 2010, das 13:30
às 14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 08 de setembro de 2.010, às 14:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de agosto de 2010 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 042/10 – PROCESSO Nº. 326/10
Objeto: Aquisição de 22 (vinte e duas) tabelas de basquete Oficial.
Recebimento das Propostas: 03 de setembro de 2010, das
09:00 às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 03 de setembro de 2010,
das 10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 03 de setembro de 2.010, às 14:00 horas,
através do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de agosto de 2010 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 043/10 – PROCESSO Nº. 330/10
Objeto: Aquisição de materiais para curativo para o Centro de Saúde I.
Recebimento das Propostas: 10 de setembro de 2010, das
09:00 às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 10 de setembro de 2010,
das 10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 10 de setembro de 2.010, às 14:00 horas,
através do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de agosto de 2010 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 044/10 – PROCESSO Nº. 328/10
Objeto: Aquisição de produtos para serem usados no CEO.
Recebimento das Propostas: 13 de setembro de 2010, das
09:00 às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 13 de setembro de 2010,
das 10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 13 de setembro de 2.010, às 14:00 horas,
através do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de agosto de 2010 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, conforme
o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02
HOMOLOGA a Empresa GEOBUILDER TECNOLOGIA EM
GEOINFORMAÇÃO LTDA, objetivando a prestação de serviços
de engenharia para elaboração da Planta Genérica de Valores da
Estância Turística de Avaré, relativa a TOMADA DE PREÇOS Nº.
015/10 – Processo nº. 286/10 - Homologado em: 30/07/2010.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº015/10-PROCESSO Nº286/10, a Empresa GEOBUILDER TECNOLOGIA EM GEOINFORMAÇÃO
LTDA, objetivando prestação de serviços de engenharia para
elaboração da Planta Genérica de Valores da Estância Turística
de Avaré, no valor de R$ 109.999,00 (cento e nove mil, novecentos e noventa e nove reais).– adjudicado em: 06/08/10.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA Nº174/
09 – Processo nº. 443/09, que faz entre si a Prefeitura da
Estância Turística de Avaré e o senhor JOSÉ MARCOLINO
NETO, objetivando a locação de imóvel localizado á Rua Pará nº1.790,
para instalação da 17ª ZE de Acaré, com prorrogação até 21 de
julho de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

JUSTIFICATIVAS
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviço de manutenção do Aterro Sanitário. A cidade sofreu duro golpe com a empresa que
executava o serviço e abandonou. Esta empresa retomou os
serviços, reequilibrou o Aterro que hoje está em boas condições, porém paralizaria o serviço caso a ordem cronológica não
fosse quebrada.
Fornecedor : Enterpa Engenharia Ltda
Empenhos : 02267/2010, 21431/2009
Valor : R$ 233.212,84
Avaré, 14 de Agosto de 2010.
ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

RETIRE GRATUITAMENTE
O SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE AVARÉ NO
PAÇO MUNICIPAL, CENTRO
ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.
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JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de prestação de serviços de conserto bombas d’agua em diversos setores, o que ocorreria risco
de suspensão de outros serviços similares a curto prazo, caso
não fosse pago quebrando a Ordem cronológica prejudicando
assim o abastecimento de locais públicos.
Fornecedor : Fiorato e Trombeta Ltda ME
Empenhos : 15718, 16031, 19340/2009
Valor : R$ 646,61
Avaré, 14 de Agosto de 2010.
ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviço de adequação/adaptação da Sec. Mun. Deficiente Físico e reforma emergencial do
P.A.S. Bairro Alto, há muito tempo este Posto de Saúde encontrava-se em más condições de funcionamento, houve a necessidade de reparos.
Fornecedor : J. P. de Lima Avaré ME
Empenhos : 06850, 07828/2010
Valor : R$ 58.710,00
Avaré, 14 de Agosto de 2010.
ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de Serviços médicos de ortopedia,
serviços essenciais de saúde que seriam suspensos se esse
pagamento demorasse cerca de um ano para ser realizado.
Fornecedor : Kusabara, Kusabara & Romero Ltda
Empenhos : 10536/2010
Valor : R$ 2.600,00
Avaré, 14 de Agosto de 2010.
ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviço de lavagem de fantasia
p/ Campanha de Vacinação, mantendo assim esta importante
campanha em condições de estimular a vacinação contra paralisia infantil.
Fornecedor : Lavanderia Lav-Tec Ltda ME
Empenhos : 08685/2010
Valor : R$ 175,00
Avaré, 14 de Agosto de 2010.
ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de água mineral p/
Sec.Mun.Saúde, importante para não interromper fornecimento
de água no atendimento a saúde pública.
Fornecedor : Leandro Cabral Passareli ME
Empenhos : 03800/2010
Valor : R$ 358,50
Avaré, 14 de Agosto de 2010.
ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal
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JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de aparelhos telefones, fax e ventiladores para diversos Deptos da Sec. Saúde,
não havendo como o fornecedor aguardar a ordem cronológica
para fornecer equip. importante para saúde pública.
Fornecedor : Lojas Colombo S/A
Empenhos : 03948, 03949, 05799/2010
Valor : R$ 3.601,00
Avaré, 14 de Agosto de 2010.
ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de prestação de serviços hidraúlicos
e elétricos no Centro Adm. Municipal, para manutenção de serviços essenciais do prédio que abriga mais de 60% da direção
dos serviços públicos.
Fornecedor : Menezes Terrapl. e Construção Ltda
Empenhos : 10604/2010
Valor : R$ 7.200,00
Avaré, 14 de Agosto de 2010.
ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escolar, essencial para manutenção
dos serviços e entrega de mantimentos para alimentação de
nossas crianças que seriam interrompidos caso tivesse que
aguardar a ordem cronológica.
Fornecedor : Roca Distribuidora de Prods. Alimentícios Ltda
Empenhos : 08229, 08234/2010
Valor : R$ 10.228,89
Avaré, 14 de Agosto de 2010.
ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de toner para
Depto de Trânsito, para que não houvesse paralização de serviços de trânsito.
Fornecedor : Maluf & Tinos ME
Empenhos : 09993/2010
Valor : R$ 145,00
Avaré, 14 de Agosto de 2010.
ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de materiais
hidraúlicos, essencial para manutenção das escolas.
Fornecedor : Natália Agazzi Gaioto ME
Empenhos : 08461, 08585/2010
Valor : R$ 132,00
Avaré, 14 de Agosto de 2010.
ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de peças e serviços p/ veículos da Frota Municipal, evitando risco de paralização
de alguns veículos essenciais da frota.
Fornecedor : Sérgio Zanolini do Prado ME
Empenhos : 08586, 11146, 11583, 14054, 15407/2009
Valor : R$ 387,24
Avaré, 14 de Agosto de 2010.
ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de peças p/ veículos da Frota Municipal, para evitar risco de suspensão no fornec.
de óleo para a frota.
Fornecedor : Máquina Lub Óleos Lubrificantes Ltda
Empenhos : 06931, 08119/2010
Valor : R$ 360,48
Avaré, 14 de Agosto de 2010.
ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviço de consulta médica,
evitando assim a suspensão dos serviços.
Fornecedor : Novagastro Clínica e Cirúrgica Ltda
Empenhos : 11369/2010
Valor : R$ 180,00
Avaré, 14 de Agosto de 2010.
ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de prestação de serviços advocatícios,
crucial para liberação e manutenção do Certificado de Regularização Previdenciária-CRP e outros encaminhamentos jurídicos,
evitando assim a suspensão do serviço em curso.
Fornecedor : Marcelo Ornellas Fragozo
Empenhos : 06506/2010
Valor : R$ 2.500,00
Avaré, 14 de Agosto de 2010.
ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviço de transporte coletivo
de pacientes p/ Botucatu, a empresa não manteria o serviço de
transporte de doentes com média acima de 40 p/ dia, caso tivesse que aguardar a ordem cronológica.
Fornecedor : Osastur Osasco Turismo Ltda
Empenhos : 09526/2010
Valor : R$ 57.000,00
Avaré, 14 de Agosto de 2010.
ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de Serv. coleta, transporte, tratamento lixo hospitalar, para manutenção do serviço tão essencial
a saúde pública.
Fornecedor : Medic Tec Ambiental Ltda ME
Empenhos : 00899/2010
Valor : R$ 35.978,56
Avaré, 14 de Agosto de 2010.
ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de
pagamentos por se tratar de prestação de serviços c/ auto clave
para os P.A.S.s. A esterilização de instrumento da saúde estaria
comprometida se tivesse que aguardar a ordem cronológica.
Fornecedor : Phoenix Ind.Com.Equip.Cient.Ltda
Empenhos : 09453/2010
Valor : R$ 325,00
Avaré, 14 de Agosto de 2010.
ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de serviço de elaboração de estudos de macro drenagem no Município, importante no processo
de planejamento de contenção de enchentes na cidade.
Fornecedor : SHS Consultoria e Projetos de Eng. Ltda EPP
Empenhos : 11040/2010
Valor : R$ 670,23
Avaré, 14 de Julho de 2010.
ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal
JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)
Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/
95 item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado,
vem justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica
de pagamentos por se tratar de fornecimento de tintas p/ pintura
de guias e sarjetas, os serviços seriam suspensos caso houvesse demora no pagamento dentro da ordem cronológica atrapalhando a sinalização de trânsito da cidade.
Fornecedor : Tintorauto Comércio de Tintas Ltda
Empenhos : 15184, 15985/2009
Valor : R$ 3.216,00
Avaré, 14 de Agosto de 2010.
ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal
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DECRETOS
Decreto nº 2.508, de 12 de agosto de 2010
(Dispõe sobre cotas de patrocínio da XXVIII FAMPOP e dá
outras providências).
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a : Artigo 1º - Ficam definidas as cotas de patrocínio da XXVIII
FAMPOP, que acontecerá entre os dias 07 e 10 de outubro de
2010, para a veiculação de propaganda para empresas.
COTA Nº1
Valor : R$ 1000,00 (Mil Reais)
Itens permitidos para a empresa:
a-) 1 (um) Banner colocado no recinto principal da Fampop
(confeccionado pela própria empresa);
b-) 2 (Dois) Crachás de Patrocinador (Permitindo a entrada nas
noites da Fampop); (confeccionado pela própria empresa);
c-) 10 (Dez) convites por noite para a empresa oferecer para
seus clientes;
d-) Locução em palco do nome da empresa;
e-) Liberação de Imagens de inserções de 15 segundos no telão
Lateral do palco colocado no recinto principal da Fampop das 21h00
até o horário de inicio da apresentação do show convidado.
(O cd de apresentação das imagens deverá ser cedido pela empresa)
f-) Permissão de colocar 3 (Três) Logos da Empresa (do tipo
adesivo) no tamanho 1m de largura x 1m de comprimento na
placa de fechamento lateral da Concha Acústica, colocando no
adesivo de propaganda os dizeres: Apoio Cultural juntamente
com o Logo da Empresa.
(Todo os adesivos deverão ser confeccionados pela empresa);
COTA Nº2
Valor : R$ 2000,00 (Dois mil reais)
Itens permitidos para a empresa:
a-) 2 (Dois) Banners colocados no recinto principal da Fampop
(confeccionado pela própria empresa);
b-) 4 (Quatro) Crachás de Patrocinador (Permitindo a entrada
nas noites da Fampop); (Confeccionado pela Comissão
Organizadora da Fampop)
c-) 20 (Vinte) convites por noite para a empresa oferecer para seus
clientes; (Confeccionado pela Comissão Organizadora da Fampop)
d-) Locução em palco do nome da empresa;
e-) Liberação de Imagens de inserções de 20 segundos no telão
Lateral do palco colocado no recinto principal da FAMPOP das
21h00 até o horário de inicio da apresentação do show convidado.
(O cd de apresentação das imagens devera ser cedidas pela empresa)
f-) Permissão de colocar 5 (Cinco) Logos da Empresa (do tipo
adesivo) no tamanho 1m de largura x 1m de comprimento na
placa de fechamento lateral da Concha Acústica, colocando no
adesivo de propaganda os dizeres: Apoio Cultural juntamente
com o Logo da Empresa.
(Todo os adesivos deverão ser confeccionados pela empresa);
COTA Nº3
Valor : R$ 3000,00 (Três mil reais)
Itens permitidos para a empresa:
a-) 6 (Seis) Banners colocados no recinto principal da Fampop;
(Banners confeccionados pela própria empresa);
b-) 8 (Oito) Crachás de Patrocinador (Permitindo a entrada nas noites
da Fampop); (Confeccionado pela Comissão Organizadora da Fampop)
c-) 30 (Trinta) convites por noite para a empresa oferecer para
seus clientes; (Convites confeccionados pela Comissão
Organizadora do Fampop)
d-) Locução em palco do nome da empresa;
e-) Permissão de colocar 10 (Dez) Logos da Empresa (do tipo
adesivo) no tamanho 1m de largura x 1m de comprimento na
placa de fechamento lateral da Concha Acústica, colocando no
adesivo de propaganda os dizeres: Apoio Cultural juntamente
com o Logo da Empresa.
(Todo os adesivos deverão ser confeccionados pela empresa);
f-) Liberação de Imagens de inserções de 30 segundos no telão
Lateral de palco colocado no recinto principal da FAMPOP das
21h00 até o horário de inicio da apresentação do show convidado.
(O cd de apresentação das imagens deverá ser cedido pela empresa)
COTA Nº4
Valor : R$ 4.000,00 (Quatro mil reais)
Itens permitidos para a empresa:
a-) 8 (Oito) Banners colocados no recinto principal da Fampop;
(Banners confeccionados pela própria empresa);
b-) 30 (Trinta) Crachás de Patrocinador (Permitindo a entrada
nas noites da Fampop); (Confeccionado pela Comissão
Organizadora da Fampop)
c-) 50 (Cinquenta) convites por noite para a empresa oferecer
para seus clientes; (Convites confeccionados pela Comissão
Organizadora do Fampop)
d-) Locução em palco do nome da empresa;
e-) Autorização de colocação de 1 (um) Expositor Promocional no
Recinto principal da Fampop (Confeccionado pela própria empresa)

f-) Permissão de colocar 20 (Vinte) Logos da Empresa (do tipo
adesivo) no tamanho 1m de largura x 1m de comprimento na
placa de fechamento lateral da Concha Acústica, colocando no
adesivo de propaganda os dizeres: Apoio Cultural juntamente
com o Logo da Empresa.
(Todo os adesivos deverão ser confeccionados pela empresa);
g-) Logo no Banner de Fundo (8m de comprimento x 4m de
altura) do Palco Principal da Fampop;
(Banner de Fundo confeccionado pela Comissão Organizadora
da Fampop)
h-) Logo no Caderno de Música da Fampop ( 3000 três mil cadernos);
(Cadernos de músicas confeccionados pela Comissão
Organizadora do Festival)
i-) 2 (Duas faixas) de 4m de comprimento x 1m de altura da
Empresa colocada em duas entradas principais do recinto principal da Fampop;
(Faixas confeccionadas pela empresa)
j-) Liberação de imagens de inserções de 60 segundos no telão
Lateral de palco colocado no recinto principal da FAMPOP das
21h00 até o horário de inicio da apresentação do show convidado.
(O cd de apresentação das imagens deverá ser cedida pela empresa)
l-) 2 (Duas) faixas de 4m de altura x 1m de comprimento para
serem colocadas nas laterais do palco;
(Faixas confeccionadas pela empresa)
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 12 de agosto de 2010.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL
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Decreto nº 2.502, de 10 de agosto de 2010
(Dispõe sobre declaração de Ponto Facultativo no Município de Avaré.)
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a : Artigo 1º - Fica declarado Ponto Facultativo nas Repartições
Municipais de Avaré, o dia 06 de setembro, mantendo-se os
serviços essenciais de saúde e limpeza de lixo, sendo coleta e
varrição, bem como o funcionamento das creches municipais.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 10 de agosto de 2010.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 2.509, de 13 de agosto de 2.010
(Dispõe sobre a Declaração de utilidade pública para fins de
desapropriação, e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a : Artigo 1º -Tendo em vista a implantação de novo sistema de
informática para a expedição do alvará de funcionamento e
cadastramento Definitivo do início das atividades, alteração de
local, inclusão e renovação das atividades de estabelecimentos
e serviços de saúde, fica alterada a data para os recolhimentos
das taxas referentes as licenças para o dia 30 de julho do
corrente ano.
Parágrafo Único – No caso de necessidade, será expedido
alvará provisório para fins de regularização junto aos órgãos
competentes.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 15 de junho de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a : Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo,
medindo 50.000,00 metros quadrados, de propriedade de
JOSEPHA ABACHERLY BANNWART e outros, localizada na
Avenida Manoel Teixeira Sampaio, neste município de Avaré,
destinada a construção de um cemitério.
PROPRIEDADE : Área Desapropriada do Imóvel Rural – Gleba 02
– objeto das matrículas nº 65.451 – 65.452 – 65.454 e 64.776 do
C.R.I. de Avaré.
PROPRIETÁRIA : Josepha Abacherly Bannwart e Outros.
INTERESSADO : Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré.
LOCALIZAÇÃO : Antiga Estrada Municipal – Avaré – Iaras (Atual
Avenida Manoel Teixeira Sampaio) - Município e Comarca da
Estância Turística de Avaré - SP.
ÁREA : 50.000,00 m².
VALOR:- R$ 200.000,00
UMA GLEBA DE TERRAS contendo a área de 50.000,00 m²,
denominada Área desapropriada da Gleba nº02 do Imóvel Rural,
localizada neste município da Estância Turística de Avaré, dentro das seguintes divisas e confrontações:- INICIA no marco de
coordenada geodésica E(X) 711454.92 e N(Y) 7447506.68, cravado na margem da faixa de domínio da antiga Estrada Municipal
Avaré – Iaras (atual Avenida Manoel Teixeira Sampaio) e divisa
com o Loteamento Residencial Duílio Gambini; deste marco segue na confrontação com o Loteamento Residencial Duílio
Gambini, no rumo 81º10’01”NE, a distância de 200,00 metros até
o marco nº36H, de coordenada geodésica E(X) 711637.95 e
N(Y) 7447584.41, cravado na margem da Rua Lázaro Cardoso;
deste marco deflete a esquerda e segue margeando a Rua Lázaro
Cardoso e divisa com a área remanescente do Imóvel Rural –
Gleba 02 de propriedade de Josepha Abacherly Bannwart e
Outros, no rumo 09º50’59”NW, a distância de 250,00 metros até
o marco de coordenada geodésica E(X) 711539.29 e N(Y)
7447815.35, cravado no canto de divisa; deste marco deflete a
esquerda e segue na confrontação com a área remanescente
do Imóvel Rural – Gleba 02 de propriedade de Josepha Abacherly
Bannwart e Outros – Matr. 64.776, no rumo 81º10’01”SW, a
distância de 200,00 metros até o marco de coordenada geodésica
E(X) 711357.10 e N(Y) 7447737.30, cravado na margem da faixa de domínio da antiga Estrada Municipal Avaré – Iaras (atual
Avenida Manoel Teixeira Sampaio); deste marco deflete a esquerda e segue margeando a faixa de domínio da antiga Estrada
Municipal Avaré – Iaras (atual Avenida Manoel Teixeira Sampaio),
no sentido á Avaré, no rumo 09º50’59”SE, a distância de 250,00
metros até o marco inicial, marco este que serviu de ponto de
partida e inicio destas divisas e confrontações.
Artigo 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta de dotação orçamentária vigente.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de agosto de 2.010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 2.507, de 12 de Agosto de 2010
(Nomeia a Comissão Organizadora da XXVIII FAMPOP –
Feira Avareense da Música Popular).
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a : Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, Comissão Organizadora
da XXVIII FAMPOP – Feira Avareense da Música Popular.
Juca Novaes – Presidente
Gilson Câmara Filgueiras – Coordenador Geral
Itamar de Araújo – Tesoureiro
Fábio Corrêa Martins _Coordenador da Programação do Festival
Eduardo Teixeira – Coordenador das Inscrições e Cadastramento
Ana Campoy – Coordenadora das Inscrições e Cadastramento
Teresinha Alves de Moraes – Coordenadora de Camarim
Marcelo Machado – Técnico do Festival e Diretor de Palco
Eduardo Javaro – Coordenador da Banda de Apoio
Gabriel Guerra – Assessoria de Imprensa
Clóvis Guerra – Locutor Oficial
Carlinhos Beltrami – Coordenador de Recepção dos Shows
Flávio Kleber Neves da Silveira – Coordenador da Triagem
Marcelo Ortega – Coordenador de Propaganda e Marketing/Comunicação
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 12 de Agosto de 2010.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 2.463, de 15 de junho de 2010
(Dispõe sobre fiscalização e serviços diversos decorrentes
do poder de polícia da Vigilância Sanitária.)

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

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

FUSÃO ENTRE
BANCOS NÃO PODE
ALTERAR PACOTE
DE SERVIÇOS
A fusão entre instituições bancárias não pode
alterar itens ou preços do pacote de serviços dos
consumidores. Além disso, o limite do cheque especial não pode ser modificado.
Além das informações claras, o consumidor
tem direito de que sejam mantidas as mesmas
condições que ele tinha antes da mudança.
Caso o consumidor sofra alguma alteração deve
procurar, primeiramente, o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da instituição financeira e
peça o número do protocolo para acompanhar o
processo.
Se a medida não funcionar, o correntista deve
procurar a Ouvidoria do banco e, posteriormente,
se necessário, registrar reclamação no Procon.

AVARÉ, 14 DE AGOSTO DE 2010

Decreto n.º 2.510, de 13 de Agosto de 2010
(Nomeia gestor do FERAIM o Secretário Municipal de
Planejamento e Obras, Sr. Aparecido Fernandes Junior)

LEGISLATIVO
REQUERIMENTOS – Sessão 09-08-2010

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas
por lei,
DECRETA:Artigo 1º:- Fica nomeado Gestor do Fundo Especial de Recuperação de Ativos e Investimentos Municipais - FERAIM, criado
pela Lei complementar nº 110/2009, sem prejuízo de suas funções, o Secretário Municipal de Planejamento o Obras, o Sr.
Aparecido Fernandes Junior.
Artigo 2º :- Em razão da investidura, o FERAIM fica vinculado à
Secretaria Municipal de Planejamento e Obras.
Artigo 3º:- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de Agosto de 2010.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
Prefeito Municipal
Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

ROBERTO ARAUJO - PRESIDENTE
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
elo falecimento do Senhor JOAQUIM FRANCISCO CARDOSO.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor ANTONIO UMBELINO DE ARAUJO.
JAIR CANOVAS ALVES FERREIRA – VICE PRESIDENTE
Que sejam oficiados “votos de aplausos e parabenizações” a
todos os Alunos formandos da 1ª Turma Menor Aprendiz, bem
como aos Professores Claudia, Carla, Valdomiro, Domingos e
Nádie, pela belíssima cerimônia de formatura promovida no dia
07 de agosto de 2010, na sede do Núcleo de Orientação e
Capacitação da Infância e Juventude (NOCAIJA).
Que sejam oficiados “votos de aplausos e parabenizações” a toda
equipe da Rede Record de Televisão, extensivo a todas as emissoras afiliadas, bem como ao canal fechado Record News, pelo crescimento como um todo da emissora de televisão mais antiga do Brasil.
Que sejam oficiadas todas as Gerências das agências bancárias de nosso município, para que enviem a esta Casa de Leis
resposta sobre a possibilidade de instalar caixas eletrônicos em
todos os bairros da cidade.
Que seja oficiado ao Conselho Regional de Farmácia (CRF),
reiterando o Requerimento de nº 1337 de 28 de junho de 2010,
sobre a possibilidade de implantar em nossa cidade rodízio para
funcionamento de uma farmácia ou drogaria 24 horas.
Continua na página 11
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CULTURA:

Avaré se torna a Capital Estadual
do Teatro a partir de hoje
A partir de hoje e
até o dia 22, Avaré
será a capital do Teatro, pois tem início a
quarta edição do Festival Estadual de Teatro de Avaré – FESESTE – que homenageará o poeta, artista plástico, ator e exsecretário da Cultura
Eron de Oliveira, fundador do Grupo Avareense de Teatro Amador (GATA), falecido
recentemente.
O festival terá ainda
como homenageado de
honra o músico avareense José de Araújo
Novaes Neto, o Juca
Novaes, criador da Feira Avareense de Música Popular (FAMPOP),
bem como o professor
e historiador Joaquim
“Tininho” Negrão, com
o troféu júri imprensa.
O IV FESESTE
acontece no Teatro
“Dr. Octávio Morales
Moreno”, na Rua Rio
Grande do Sul nº
1775, com entrada
franca, porém, os ingressos devem ser retirados antecipadamente no local de realização do evento. Serão 9 peças, todas premiadas, sendo 7 concorrentes e 2 convidadas, de cidades como
Pindamonhangaba,
Jaú, Presidente Prudente, São Paulo,
Marília, Santos, São

PROGRAMAÇÃO
14 DE AGOSTO - Sábado
Espetáculo: Folia do Homem Diabo
Cidade: Pindamonhangaba
Grupo:Cia Controvérsias
15 DE AGOSTO - Domingo
Espetáculo: Tribobó City
Cidade: Jaú
Grupo: Epifania
16 DE AGOSTO – Segunda-feira
Espetáculo: A Serpente
Cidade: Presidente Prudente
Grupo: Mênades & Sátiros de Teatro

Peça “Folia do Homem Diabo”

17 DE AGOSTO – Terça-feira
Espetáculo Convidado: Auto do Amor Caipira
Cidade: Avaré (não concorrente)
Grupo: Cia Gil Vicente de Teatro
18 DE AGOSTO – Quarta-feira
Espetáculo: O Bem Amado
Cidade: São Paulo
Grupo: Escola Macunaíma de Teatro

“Mauá Pirituba – O Expresso das Contradições”

Caetano do Sul, entre outras.
Todas as apresentações acontecem a partir das 20h30.

19 DE AGOSTO – Quinta-feira
Espetáculo: Brutas Flores
Cidade: Marília
Grupo: Cia Móbiles
20 DE AGOSTO – Sexta-feira
Espetáculo: Ventos Caiçaras
Cidade: Santos
Grupo: Teatro do Pé
21 DE AGOSTO - Sábado
Espetáculo: Mauá Pirituba – O Expresso das
Contradições
Cidade: São Caetano do Sul

“Ventos Caiçaras”
“O Bem Amado”

22 DE AGOSTO - Domingo
Espetáculo Convidado: Ópera Contada e Cantada
Cidade: São Paulo (não concorrente)
Grupo: Cia Gil Vicente de Teatro
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ESPORTE:

Cidade sedia Copa de Karatê Interestilos
Acontece amanhã a II
Copa Avaré de Karatê
Interestilos, com abertura marcada para as 9h00
no Ginásio de Esportes
“Kim Negrão” e término
previsto para as 16h00,
com a entrega dos troféus
e medalhas aos participantes. Essa competição
é muito importante para
os atletas avareenses,
pois a pontuação obtida
será somada ao ranking
estadual.
A cidade irá receber

atletas de várias partes
do Estado, como Caçapava, Martinópolis, Suzano, Itapecerica da Serra, Botucatu, Taubaté,
Nova Campina, Casa
Branca, Arandu, São Vicente, São Paulo, Santo
André, Piracicaba, entre
outras
Deverão participar do
evento cerca de 400 atletas, com idades entre 5 a
60 anos, campeões mundiais, campeões paulista,
brasileiro e outros.

EDUCAÇÃO:

Professores da “Temas e
Artes” iniciam o Projeto
“Folclore Brasileiro”
Equipe avareense de Karatê Interestilos

SAÚDE:

ESF “Duílio Gambini II” conta
com nova Sala de Acolhimento
Em 22 de agosto, o
Brasil comemora o Dia
do Folclore. Folclore é
o conjunto de todas as
tradições, lendas e
crenças de um país. O
folclore pode ser percebido na alimentação, linguagem, artesanato,
vestimentas e outros
costumes.
Pensando nisso, os
professores de informática da “Temas e Artes” deram inicio ao
Projeto “Folclore Brasileiro”, esclarecendo

dúvidas e ensinando um
pouco mais do tema
para os alunos do ensino fundamental da rede
municipal, com atividades, vídeos, músicas e
textos relacionados ao
projeto.
O coordenador Renato Gambini agradece
aos diretores, coordenadores, professores, Secretaria da Educação e
todos os funcionários da
rede municipal pelo
apoio por mais este projeto realizado.

A Estratégia Saúde da
Família (ESF) é entendida como uma estratégia
de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As
equipes atuam com ações
de promoção da saúde,
prevenção, recuperação,
reabilitação de doenças e
agravos mais freqüentes,

O projeto foi idealizado pela enfermeira
responsável Ângela Barros
e na manutenção da saú- a nova sala de acolhimende desta comunidade.
to, que é um espaço de coO público que procurar municação, compartilhaatendimento no ESF “Duí- mento e trabalho colaboralio Gambini II”, encontrará tivo. O espaço visa melhor

atendimento aos usuários,
e através do diálogo e acolhimento, auxiliar na resolução dos possíveis problemas do usuário.
O projeto foi idealizado pela enfermeira responsável Ângela Barros,
que diz: “nossa equipe
trabalha com humanização, respeito e solidariedade na arte de cuidar”.
Vale frisar que o projeto conta com total apoio
da Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
com a colaboração da
Secretaria de Saúde e do
coordenador dos ESF’s
Juliano Tadeu L. Dias.
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AÇÃO SOCIAL:

“Prefeitura no Bairro” no Camargo
atendeu 3.428 moradores

Atendimento na área da saúde

O Projeto de Ação
Social “Prefeitura no
Bairro”, realizado no último dia 31 de julho, no
EMEB “Professora Maria Nazaré Abs Pimentel”, no Bairro Camargo,
atendeu 3.428 moradores, 76,17% da população estimada do bairro.
Foram tiradas 139
fotos para confecção de
RGs, e executados 44
cortes de cabelo, além
de 47 outros atendimentos diversos pelo
Fundo Social de Solidariedade. Já a Secretaria
da Saúde realizou 38
atendimentos de Clínico
Geral, 17 atendimentos

de Ginecologia, 35 de
pediatria, 14 exames de
papanicolau, 61 atendimentos de farmácia, 336
de aferição de pressão
arterial, 110 testes de
diabetes e 24 atendimentos de cardiologia.
Na área de coordenadoria de Saúde Bucal, foram realizados
118 avaliações dentárias. Já a Vigilância Sanitária realizou 46 orientações sobre dengue
além de mais 5 atendimentos sobre outros assuntos. O CRAS realizou 6 atendimentos e a
Secretaria da Habitação, 80.

Ouvidoria Municipal:

0800-7700133

Casamento Comunitário

OUTROS ATENDIMENTOS DO PREFEITURA NO BAIRRO NO CAMARGO
9. SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA:
ATENDIMENTOS
QUANTIDADE
Atividades culturais
32
TOTAL
32
10. SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE:
ATENDIMENTOS
QUANTIDADE
Aula com materiais recicláveis
42
Orientações
2
TOTAL
44
11. CEREST
ATENDIMENTO
QUANTIDADE
Orientações
48
TOTAL
48
12. SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO:
· Confecção de 10.000 (dez mil) panfletos;
· Contratação de carro de som;
· Realização da cobertura e registro através de fotografias dos vários
momentos do evento;
13. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ATENDIMENTOS
QUANTIDADE
Atendimentos
13
TOTAL
13
14. ROTARY CLUB DE AVARÉ – JURUMIRIM GRUPO BIZUNGÃO:
ATENDIMENTOS
QUANTIDADE
Orientação sobre Doação de Órgãos
21
TOTAL
21
15 .FACULDADE EDUVALE:
ATENDIMENTOS
QUANTIDADE
Atendimento Jurídico
25
TOTAL
25
16. ESPORTE:
ATENDIMENTOS
QUANTIDADE
Atividades Diversas
90
TOTAL
90
17 .DELEGACIA DE IDENTIFICAÇÃO:
ATENDIMENTOS
QUANTIDADE
Expedição de 1ª e 2ª Vias de RG
173
TOTAL
173
18. PROCON:
ATENDIMENTOS
QUANTIDADE
Atendimentos
10
TOTAL
10

19. CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL:
ATENDIMENTOS
Atendimentos
Casamentos comunitários
TOTAL
20. CEBRAC:
ATENDIMENTOS
Teste vocacional
Curriculum
TOTAL
21. ETEC:
ATENDIMENTOS
Atendimento
TOTAL
22. PAT:
ATENDIMENTOS
Carteira de trabalho
TOTAL
23 .SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO :
ATENDIMENTOS
Recreações
TOTAL
24.SECRETARIA DO TRANSPORTE:
ATENDIMENTOS
Informações
Cartão do Idoso
TOTAL
25.SECRETARIA DA AGRICULTURA:
ATENDIMENTOS
Folhetos de informações
Orientação ao Proprietários c/ cães doentes
TOTAL
26. ATIVIDADES E RECREAÇÕES :
ATENDIMENTOS
Piscina de Bolinhas, Pula – Pula,
Tobogã e Karaôke
TOTAL
27. ATIVIDADES EXTRAS:
ATENDIMENTOS
Recreações
Guarda Mirim
Karatê
TOTAL

QUANTIDADE
30
5
35
QUANTIDADE
17
20
37
QUANTIDADE
78
78
QUANTIDADE
10
10
QUANTIDADE
20
20
QUANTIDADE
16
2
18
QUANTIDADE
30
10
40
QUANTIDADE
1150
1150
QUANTIDADE
40
25
20
85
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MEMÓRIA VIVA:

Empossado, há 140 anos, o
primeiro vigário do Rio Novo
Chegada do padre Antônio Manieri ocorreu em agosto de 1870

Capela do Major: primeira igreja paroquial de Avaré
GESIEL JÚNIOR
A criação da Freguesia do Rio Novo, no ano
de 1870, deu-se quando
o Bispado de São Paulo
estava sem titular.
Assim a determinação para instalar efetivamente a nova estrutura de cunho civil e
eclesiástica partiu do vigário capitular, cônego
Joaquim Manoel Vieira
de Andrade. Ele próprio,
a 9 de agosto, assinou a
provisão designando o
padre Antônio Manieri,
para a função de vigário encomendado.
Este, de origem italiana, mereceu festiva recepção dias depois,
quando chegou ao Patrimônio do Rio Novo –
antes vinculado à Freguesia de Sant’Ana de

Botucatu - e nele encontrou a primitiva igreja de
Nossa Senhora das Dores,
atendida por um capelão,
o padre Braz Magaldi.
Administrativamente
zelavam pelos negócios
civis do lugar três homens influentes, os quais
podem ser considerados
como fundadores de Avaré, em segunda linha:
Antônio Bento Alves,
José Magaldi e Manoel
Marcellino de Souza
Franco, apelidado de
Maneco Dionísio.
Pouco se sabe, entretanto, sobre o primeiro vigário. Logo após sua posse, ele pediu autorização
à Câmara Eclesiástica de
São Paulo para organizar
a Irmandade de Nossa
Senhora das Dores.
Em novembro do
mesmo ano, Antônio

Bento encabeçou uma
subscrição popular para
iniciar a construção do
corpo da primeira matriz,
cujas medidas, segundo o
cronista Jango Pires,
“eram de 120 palmos de
comprimento por 80 ditos de largura”.
Aliás, esse fazendeiro
de origem espanhola, teve
seu nome escolhido para
provedor, pela primeira
mesa da Irmandade, organizada definitivamente
em agosto de 1872.
No ano seguinte, a
“Parochia do Rio-Novo”
figura como 3º Distrito do
Termo de Botucatu, e
tem como sacristão, Joaquim Paes de Almeida.
Atuava como fabriqueiro o alferes Souza Franco, também tabelião do
Distrito de Paz.
Em 1875, a 2 de fe-

vereiro, o padre Manieri
é substituído pelo padre
Francisco Cândido Correia. Este, três anos depois, promoveu a primeira festa da padroeira.
Em 9 de agosto a freguesia completa cinco
anos e o bispo de São
Paulo, dom Lino Deodato de Carvalho determina a sua instalação canônica e oficial. Um mês
antes, a Lei Provincial nº
15 havia elevado o Rio
Novo à categoria de vila.
A 19 de agosto de
1876 é criada a Câmara
Eclesiástica no Rio
Novo, que passa a ser
paróquia de vara, ou seja,
sede de região.
O Brasil imperial vivia
então sob as regras do
padroado. Coube, portanto, a Pedro II nomear os
bispos e colar os párocos.
Os membros do clero pareciam mais ligados aos
seus interesses pessoais
do que ao pleno exercício
do ministério religioso.
A propósito, em 1879,
assume como terceiro
vigário o padre Antônio
Gomes Xavier. Segundo
Jango Pires, ele mereceu
a estima dos fiéis “mesmo tendo uma companheira” porque “muito
fez pelo Rio Novo”.
Do cronista João Teixeira de Araújo nos chegaram, em 1938, meio
século após o episódio,
notas das festividades

em louvor à Virgem Maria, realizadas em maio de
1888, nestes termos:
“Vamos ter pela primeira vez nesta Vila,
esta importante solenidade. O Reverendíssimo Sr. Vigário Xavier
nomeou uma comissão
composta pelos Srs.

João Clímaco Lobato,
Dr. Arthur E. Pereira
e Souza e o tabelião
Souza Franco para
promover a mesma
festa de subscrição e
leilões, a qual já deu as
providências necessárias, tendo sido bem
recebida por todos”.

“Fillius ecclesiae”
Freguesia e
paróquia eram sinônimos desde o
período do Brasil
Colônia. Nessa
época não havia
uma estrutura civil
separada da estrutura eclesiástica.
Daí vem o termo
“freguês” (aglutinação da expressão
latina “fillius eccleDom Lino Deodato,
siae”, filho da igreja, ou simplesmen- bispo de São Paulo, criou
oficialmente a Paróquia
te filigrês) emprede Avaré em 1875
gada para designar
os paroquianos
que eram, por assim dizer, “fregueses” do pároco.
Esse modelo de organização manteve-se até
o fim do Império do Brasil no qual a Igreja Católica era a religião oficial. Com isso o Estado assumiu o dever de pagar salários de padres e bispos. Portanto, convinha que a parte administrativa civil não fosse distinta da eclesiástica.
As províncias eram formadas por vilas que,
por sua vez, dividiam-se em freguesias. Existiam ainda curatos para serviços religiosos em povoações pequenas e sem autonomia política.
Com a proclamação da República, houve total separação entre Igreja Católica e Estado, de
modo que as antigas províncias transformaramse em estados autônomos divididos em municípios também autônomos, os quais passaram a
ter caráter puramente administrativo.
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Que seja oficiado à Secretaria Municipal de Esportes da Estância Turística de Avaré, para que a mesma informe a esta Casa
de Leis se existe projeto para implantação de Escolinha de Futebol em todos os bairros periféricos da cidade.
LUIZ OTÁVIO CLIVATTI – Sessão 02-08-2010
Seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. JOSÉ CARLOS BARBOSA.
Seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. José Roberto Pedro.
Seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de profundo
pesar pelo falecimento do Sr. BELMIRO ANTÔNIO DE CASTILHO.
Seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar pelo falecimento da Srª. HELENICE SURJUS DE SOUZA.
Seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de profundo
pesar pelo falecimento do Sra. CONCEIÇÃO CARVALHO NUNES.
Seja oficiado votos de parabenização ao atleta, BRUNO DIEGO,
pela conquista do 3º lugar na categoria masculino, Kata por
equipe, no 54º Jogos Regionais de Itu, realizado no mês de julho
do corrente ano.
Seja oficiado votos de parabenização ao atleta, BRUNO DIEGO,
pela conquista do 4º lugar, na categoria Shiai masculino por
equipe, no 54º Jogos Regionais de Itu, realizado no mês de julho
do corrente ano.
Seja oficiado votos de parabenização a atleta, CAROLINA, campeã da categoria feminino, Kata por equipe, no 54º Jogos Regionais de Itu, realizado no mês de julho do corrente ano.
Seja oficiado votos de parabenização a atleta, CRISTINA
CAMARGO, vice-campeã da categoria Kumitê individual no 54º
Jogos Regionais de Itu, realizado no mês de julho do corrente ano.
Seja oficiado votos de parabenização a atleta, CRISTINA
CAMARGO, Vice-campeã na categoria Shiai feminino por equipe, no 54º Jogos Regionais de Itu, realizado no mês de julho do
corrente ano.
Seja oficiado votos de parabenização ao atleta, ELIEZER LOPES,
pela conquista do 3º lugar na categoria masculino, Kata por
equipe, no 54º Jogos Regionais de Itu, realizado no mês de julho
do corrente ano.
Seja oficiado votos de parabenização ao atleta, ELIEZER LOPES,
pela conquista do 4º lugar, na categoria Shiai masculino por
equipe, no 54º Jogos Regionais de Itu, realizado no mês de julho
do corrente ano.
Seja oficiado votos de parabenização ao atleta, ELIEZER LOPES,
vice-campeão da categoria Kumitê individual no 54º Jogos Regionais de Itu, realizado no mês de julho do corrente ano.
Seja oficiado votos de parabenização ao atleta, FERNANDO
PEDROSO, pela conquista do 4º lugar, na categoria Shiai masculino por equipe, no 54º Jogos Regionais de Itu, realizado no mês
de julho do corrente ano.
Seja oficiado votos de parabenização a atleta, JÉSSICA ZAIA,
campeã da categoria feminino, Kata por equipe, no 54º Jogos
Regionais de Itu, realizado no mês de julho do corrente ano.
Seja oficiado votos de parabenização a atleta, JÉSSICA ZAIA,
Vice-campeã na categoria Shiai feminino por equipe, no 54º Jogos Regionais de Itu, realizado no mês de julho do corrente ano.
Seja oficiado votos de parabenização ao atleta, BRUNO DIEGO
DA SILVA, campeão da categoria kata individual no 54º Jogos
Regionais de Itu, realizado no mês de julho do corrente ano.
Seja oficiado votos de parabenização a atleta, JÉSSICA ZAIA,
campeã da categoria Kumitê individual e vice-campeã na categoria Kata individual, no 54º Jogos Regionais de Itu, realizado no
mês de julho do corrente ano.
Seja oficiado votos de parabenização ao atleta, LUANG PRESTES, pela conquista do 4º lugar, na categoria Shiai masculino por
equipe, no 54º Jogos Regionais de Itu, realizado no mês de julho
do corrente ano.
Seja oficiado votos de parabenização ao atleta, MARCOS PEREIRA, pela conquista do 4º lugar, na categoria Shiai masculino
por equipe, no 54º Jogos Regionais de Itu, realizado no mês de
julho do corrente ano.
Seja oficiado votos de parabenização a atleta, MARIA DO CARMO,
Vice-campeã na categoria Shiai feminino por equipe, no 54º Jogos Regionais de Itu, realizado no mês de julho do corrente ano.
Seja oficiado votos de parabenização ao atleta, PEDRO
FERNANDES, pela conquista do 3º lugar na categoria masculino,
Kata por equipe, no 54º Jogos Regionais de Itu, realizado no mês
de julho do corrente ano.
Seja oficiado votos de parabenização ao atleta, PEDRO
FERNANDES, pela conquista do 4º lugar, na categoria Shiai masculino por equipe, no 54º Jogos Regionais de Itu, realizado no
mês de julho do corrente ano.
Seja oficiado votos de parabenização a atleta, THAÍS CRISTINA,
campeã da categoria feminino, Kata por equipe, no 54º Jogos
Regionais de Itu, realizado no mês de julho do corrente ano.
Seja oficiado votos de parabenização a atleta, THAÍS CRISTINA,

Vice-campeã na categoria Shiai feminino por equipe, no 54º Jogos Regionais de Itu, realizado no mês de julho do corrente ano.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a
FÁBIO EDUARDO DE JESUS SILVA, pela excelente participação
no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os
dias 21 a 31 de julho do corrente ano, conquistando com muita
garra, esforço e dedicação medalha de bronze com a equipe de
Handebol masculino
REQUEIRO ainda que, seja cientificado através da Secretaria
Municipal de Esportes da Estância Turística de Avaré.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a
GUSTAVO INOCÊNCIO MEIRA ROSÁRIO, pela excelente participação no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu
entre os dias 21 a 31 de julho do corrente ano, conquistando
com muita garra, esforço e dedicação medalha de bronze com a
equipe de Handebol masculino.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a
CLAYTON HENRIQUE DE LIMA, pela excelente participação no
54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias
21 a 31 de julho do corrente ano, conquistando com muita garra,
esforço e dedicação medalha de bronze com a equipe de
Handebol masculino.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a
JOÃO AFONSO TRINDADE DE AZEVEDO, pela excelente participação no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu
entre os dias 21 a 31 de julho do corrente ano, conquistando
com muita garra, esforço e dedicação medalha de bronze com a
equipe de Handebol masculino.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a
JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DE ALMEIDA, pela excelente participação no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu
entre os dias 21 a 31 de julho do corrente ano, conquistando
com muita garra, esforço e dedicação medalha de bronze com a
equipe de Handebol masculino.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à,
JULIANO MODENEZI DE OLIVEIRA pela excelente participação
no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os
dias 21 a 31 de julho do corrente ano, conquistando com muita
garra, esforço e dedicação medalha de bronze com a equipe de
Handebol masculino.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
JYMES DOUGLAS CEZAR, pela excelente participação no 54º
Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a
31 de julho do corrente ano, conquistando com muita garra,
esforço e dedicação medalha de bronze com a equipe de
Handebol masculino.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a
NELSON BRANDÃO DA SILVA NETO, pela excelente participação no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre
os dias 21 a 31 de julho do corrente ano, conquistando com
muita garra, esforço e dedicação medalha de bronze com a
equipe de Handebol masculino.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a
PEDRO HENRIQUE PAULINO DE SOUZA, pela excelente participação no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu
entre os dias 21 a 31 de julho do corrente ano, conquistando
com muita garra, esforço e dedicação medalha de bronze com a
equipe de Handebol masculino.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a
RAFAEL GARBELOTTI, pela excelente participação no 54º Jogos
Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31 de julho
do corrente ano, conquistando com muita garra, esforço e dedicação medalha de bronze com a equipe de Handebol masculino.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a
RENATO CUENCA, pela excelente participação no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31 de julho do
corrente ano, conquistando com muita garra, esforço e dedicação
medalha de bronze com a equipe de Handebol masculino.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
LETÍCIA ROCHA DE OLIVEIRA, pela excelente participação no 54º
Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31
de julho do corrente ano, conquistando com muita garra, esforço e
dedicação medalha de ouro no Judô, além de ser integrante da
equipe que conquistou o 3º na classificação geral da categoria.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
ELEUDIS DE SOUZA VALENTIM, pela excelente participação no
54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias
21 a 31 de julho do corrente ano, conquistando com muita garra,
esforço e dedicação medalha de ouro no Judô, além de ser
integrante da equipe que conquistou o 3º na classificação geral
da categoria.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
NARANDRA NAKAMURA DE OLIVEIRA FAUSTINO, pela excelente participação no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31 de julho do corrente ano, conquis-
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tando com muita garra, esforço e dedicação medalha de prata
no Judô, além de ser integrante da equipe que conquistou o 3º
na classificação geral da categoria.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a
ALEXANDRE FAUSTINO, pela excelente participação no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31
de julho do corrente ano, conquistando com muita garra, esforço e dedicação com a equipe de Judô o título de vice campeã.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a
AUGUSTO VALÉRIO DE OLIVEIRA JUNIOR, pela excelente participação no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu
entre os dias 21 a 31 de julho do corrente ano, conquistando
com muita garra, esforço e dedicação medalha de prata no Judô,
além de fazer parte da equipe vice campeã na categoria.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
BRUNO SANTI, pela excelente participação no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31 de julho
do corrente ano, conquistando com muita garra, esforço e dedicação juntamente com a equipe de Judô o título de equipe vice
campeã na categoria.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
EMERSON DE SOUZA VALENTIM, pela excelente participação no
54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21
a 31 de julho do corrente ano, conquistando com muita garra,
esforço e dedicação medalha de ouro, além de fazer parte da
equipe que conquistou o título de vice campeã na categoria.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
JUAN ANTONIO DE OLIVEIRA BEROZUN, pela excelente participação no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu
entre os dias 21 a 31 de julho do corrente ano, conquistando
com muita garra, esforço e dedicação com a equipe de Judô o
título de vice campeão.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
LEANDRO HENRIQUE GRIZZO, pela excelente participação no
54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias
21 a 31 de julho do corrente ano, conquistando com muita garra,
esforço e dedicação medalha de ouro no Judô, além de fazer
parte da equipe vice campeã da categoria.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
LUCAS OLIVEIRA, pela excelente participação no 54º Jogos
Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31 de
julho do corrente ano, conquistando com muita garra, esforço e
dedicação medalha de ouro no Judô.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
PAULO HENRIQUE CONCEIÇÃO, pela excelente participação no
54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21
a 31 de julho do corrente ano, conquistando com muita garra, esforço e dedicação medalha de prata no Judô, além de fazer parte
da equipe que conquistou o titulo de vice campeã na categoria.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
WESLEY CARLOS FRAGOSO DUARTE, pela excelente participação no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu
entre os dias 21 a 31 de julho do corrente ano, conquistando
com muita garra, esforço e dedicação medalha de prata no Judô.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
LUCAS ROCHA, pela excelente participação no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31 de julho
do corrente ano, conquistando com muita garra, esforço e dedicação medalha de prata, além do título de equipe campeã de
natação masculina.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à LUCAS
PEÃO, pela excelente participação no 54º Jogos Regionais realizado
no município de Itu entre os dias 21 a 31 de julho do corrente ano,
conquistando com muita garra, esforço e dedicação medalha de
bronze, além do título de equipe campeã de natação masculina.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
JEAN CARLO TANAKA, pela excelente participação no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31
de julho do corrente ano, conquistando com muita garra, esforço e dedicação diversas medalhas na natação sendo 2 de ouro
e 3 de prata e 2 de bronze totalizando 7 medalhas, além do título
de equipe campeã de natação masculina.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
CAIO MELO, pela excelente participação no 54º Jogos Regionais
realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31 de julho do
corrente ano, conquistando com muita garra, esforço e dedicação 1 medalha de ouro e 1 de prata na natação, totalizando 2
medalhas, além do título de equipe campeã de natação masculina.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
ALMIR GUSTAVO MARTINS, pela excelente participação no 54º
Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a
31 de julho do corrente ano, conquistando com muita garra,
esforço e dedicação diversas medalhas na natação sendo 4 de
ouro e 3 de prata totalizando 7 medalhas, além do título de equipe
campeã de natação masculina.
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Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
PAULO PEREIRA, pela excelente participação no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31 de
julho do corrente ano, conquistando com muita garra, esforço e
dedicação diversas medalhas na natação sendo 2 de prata e 1
de bronze totalizando 3 medalhas, além do título de equipe campeã de natação masculina.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à,
MATEUS ALEU pela excelente participação no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31 de julho
do corrente ano, conquistando com muita garra, esforço e dedicação diversas medalhas na natação sendo 2 de ouro e 2 de
prata E 1 de bronze totalizando 5 medalhas, além do título de
equipe campeã de natação masculina.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
JAQUELINE CARVALHO, pela excelente participação no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31
de julho do corrente ano, conquistando com muito empenho,
esforço e dedicação diversas medalhas na natação sendo 2 de
prata e 2 de bronze, totalizando 4 medalhas, além do título de
equipe campeã na natação feminina.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
LARISSA SILVA, pela excelente participação no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31 de julho
do corrente ano, conquistando com muito empenho, esforço e
dedicação diversas medalhas na natação sendo 5 de ouro e 1
de prata totalizando 6 medalhas, além do título de equipe campeã
na natação feminina.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
GABRIELE SIMONASSI, pela excelente participação no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31
de julho do corrente ano, conquistando com muito empenho,
esforço e dedicação diversas medalhas na natação sendo 4 de
ouro e 2 de prata, totalizando 6 medalhas, além do título de
equipe campeã na natação feminina.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
VITÓRIA LARISSA, pela excelente participação no 54º Jogos
Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31 de
julho do corrente ano, conquistando com muito empenho, esforço e dedicação medalha de prata na natação, além do título de
equipe campeã de natação feminina.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
LAURA PEÃO, pela excelente participação no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31 de julho
do corrente ano, conquistando com muito empenho, esforço e
dedicação 2 medalhas de bronze na natação, além do título de
equipe campeã na natação feminina.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
MAIARA PAULINO SILVESTRE, pela excelente participação no
54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dia 21
a 31 de julho do corrente ano, conquistando com muito empenho, esforço e dedicação diversas medalhas na natação sendo
6 de ouro e 1 de prata totalizando 7 medalhas.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
BRUNA FERNANDA, pela excelente participação no 54º Jogos
Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31 de
julho do corrente ano, conquistando com muito empenho, esforço e dedicação diversas medalhas na natação sendo 1 prata de
2 de bronze totalizando 3 medalhas, além de.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
EQUIPE KARATÊ FEMININO, pela excelente participação no 54º
Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a
31 de julho do corrente ano, conquistando com muita garra, esforço e dedicação o título de vice campeã na classificação geral.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
EQUIPE KARATÊ MASCULINO, pela excelente participação no
54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias
21 a 31 de julho do corrente ano, conquistando com muita garra,
esforço e dedicação o 4º lugar na classificação geral.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
DOMINGOS PAGANO, pela excelente participação no 54º Jogos
Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31 de
julho do corrente ano, conquistando com muita garra, esforço e
dedicação medalha de prata com a equipe de Malha.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
EUZITO VERÍSSIMO DOS SANTOS, pela excelente participação
no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias
21 a 31 de julho do corrente ano, conquistando com muita garra,
esforço e dedicação medalha de prata com a equipe de Malha.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
GERALDO LOPES, pela excelente participação no 54º Jogos
Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31 de
julho do corrente ano, conquistando com muita garra, esforço e
dedicação medalha de prata com a equipe de Malha.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à

HORÁCIO DE RUGOLO PASIN, pela excelente participação no
54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias
21 a 31 de julho do corrente ano, conquistando com muita garra,
esforço e dedicação medalha de prata com a equipe de Malha.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
PAULO ROBERTO MESSIAS, pela excelente participação no 54º
Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a
31 de julho do corrente ano, conquistando com muita garra,
esforço e dedicação medalha de prata com a equipe de Malha.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
IRANDI PEDROSO DE LIMA, pela excelente participação no 54º
Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a
31 de julho do corrente ano, conquistando com muita garra,
esforço e dedicação medalha de prata com a equipe de Malha.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
SIDNEI FIDÊNCIO JUNIOR, pela excelente participação no 54º
Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a
31 de julho do corrente ano, conquistando com muita garra,
esforço e dedicação medalha de prata com a equipe de Malha.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
ANDRESSA MARTINS, pela excelente participação no 54º Jogos
Regionais realizado no município de Itu entre os dia 21 a 31 de
julho do corrente ano, conquistando com muito empenho, esforço e dedicação diversas medalhas na natação sendo 4 de ouro
e 3 de prata totalizando 7 medalhas, além do título de equipe
campeã na natação feminina.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
FLÁVIA CRISTINA AMADO, pela excelente participação no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31 de
julho do corrente ano, conquistando com muita garra, esforço e
dedicação medalha de prata com a equipe de Handebol feminina.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
ELLEN CRISTINA BARREIRO, pela excelente participação no 54º
Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31
de julho do corrente ano, conquistando com muita garra, esforço e
dedicação medalha de prata com a equipe de Handebol feminina.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
ELIZIANE CRISTINA PEREIRA VALENTIM, pela excelente participação no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu
entre os dias 21 a 31 de julho do corrente ano, conquistando
com muita garra, esforço e dedicação medalha de prata com a
equipe de Handebol feminina.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
ÉBONE FRANCIELE MARCELINA DE SOUZA, pela excelente participação no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu
entre os dias 21 a 31 de julho do corrente ano, conquistando
com muita garra, esforço e dedicação medalha de prata com a
equipe de Handebol feminina.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
CLARITA CRISTINA BALESTRIN, pela excelente participação no 54º
Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31
de julho do corrente ano, conquistando com muita garra, esforço e
dedicação medalha de prata com a equipe de Handebol feminina.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
TAMIRES VENTURA DA SILVA, pela excelente participação no 54º
Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31
de julho do corrente ano, conquistando com muita garra, esforço e
dedicação medalha de prata com a equipe de Handebol feminina.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
SILVIA MARIA DE PAULA CARVALHO, pela excelente participação no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre
os dias 21 a 31 de julho do corrente ano, conquistando com
muita garra, esforço e dedicação medalha de prata com a equipe de Handebol feminina.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à SHAIANE
SALGUEIRO MANOEL, pela excelente participação no 54º Jogos
Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31 de julho
do corrente ano, conquistando com muita garra, esforço e dedicação medalha de prata com a equipe de Handebol feminina.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
NATALIA TUASCO BARBOSA, pela excelente participação no 54º
Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31
de julho do corrente ano, conquistando com muita garra, esforço e
dedicação medalha de prata com a equipe de Handebol feminina.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
MARIA CAROLINA SILVESTRE PERA, pela excelente participação no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre
os dias 21 a 31 de julho do corrente ano, conquistando com
muita garra, esforço e dedicação medalha de prata com a equipe de Handebol feminina.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
JAQUELINE COELHO DA SILVA, pela excelente participação no 54º
Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31
de julho do corrente ano, conquistando com muita garra, esforço e
dedicação medalha de prata com a equipe de Handebol feminina.
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Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
GISELE CÃNDIDA GONZAGA, pela excelente participação no 54º
Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31
de julho do corrente ano, conquistando com muita garra, esforço e
dedicação medalha de prata com a equipe de Handebol feminina.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
ADVANDRO APARECIDO DE ARAÚJO, pela excelente participação no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre
os dias 21 a 31 de julho do corrente ano, conquistando com
muita garra, esforço e dedicação medalha de bronze com a
equipe de Handebol masculino.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
ARTHUR AURELIANO DOS SANTOS, pela excelente participação no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre
os dias 21 a 31 de julho do corrente ano, conquistando com
muita garra, esforço e dedicação medalha de bronze com a
equipe de Handebol masculino.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
VILSON BATISTA, pela excelente participação no 54º Jogos
Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31 de
julho do corrente ano, conquistando com muita garra, esforço e
dedicação medalha de ouro com a equipe de Bocha.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
DECIO MILANEZI JUNIOR, pela excelente participação no 54º
Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a
31 de julho do corrente ano, conquistando com muita garra,
esforço e dedicação medalha de ouro com a equipe de Bocha.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
CARLOS ALBERTO CAMILO, pela excelente participação no 54º
Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a
31 de julho do corrente ano, conquistando com muita garra,
esforço e dedicação medalha de ouro com a equipe de Bocha.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
FLAVIO ALVES FERREIRA DA SILVA, pela excelente participação
no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias
21 a 31 de julho do corrente ano, conquistando com muita garra,
esforço e dedicação medalha de ouro com a equipe de Bocha.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
LUIZ GERMANO VOLPI, pela excelente participação no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31
de julho do corrente ano, conquistando com muita garra, esforço e dedicação medalha de ouro com a equipe de Bocha.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
NORBERTO CESAR GONÇALVES, pela excelente participação no
54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21
a 31 de julho do corrente ano, conquistando com muita garra,
esforço e dedicação medalha de ouro com a equipe de Bocha.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à MIGUEL
ARCANJO FERREIRA PAULUCCI, pela excelente participação no 54º
Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias 21 a 31 de
julho do corrente ano, conquistando com muita garra, esforço e
dedicação medalha de ouro com a equipe de Bocha.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
ODAIR APARECIDO MARTINS, pela excelente participação no
54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias
21 a 31 de julho do corrente ano, conquistando com muita garra,
esforço e dedicação medalha de ouro com a equipe de Bocha.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à
SERGIO RICARDO FAVORITO RASPA, pela excelente participação
no 54º Jogos Regionais realizado no município de Itu entre os dias
21 a 31 de julho do corrente ano, conquistando com muita garra,
esforço e dedicação medalha de ouro com a equipe de Bocha.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a
ALEXANDRE FAUSTINO, Secretário de Esportes da Estância Turística de Avaré e técnico da equipe de judô por todo apoio e
incentivo fornecido aos atletas, por conta do 54º Jogos Regionais
realizado na cidade de Itu nos dia 21 a 31 de julho do corrente ano.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a
CLODOALDO DA SILVA, técnico da equipe de karatê por todo apoio
e incentivo fornecido aos atletas, por conta do 54º Jogos Regionais
realizado na cidade de Itu nos dia 21 a 31 de julho do corrente ano.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a DÉCIO
MILANEZZI JUNIOR, técnico da equipe de bocha por todo apoio e
incentivo fornecido aos atletas, por conta do 54º Jogos Regionais
realizado na cidade de Itu nos dia 21 a 31 de julho do corrente ano.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a
HÉLIO COSTA DE OLIVEIRA, técnico da equipe de handebol por
todo apoio e incentivo fornecido aos atletas, por conta do 54º
Jogos Regionais realizado na cidade de Itu nos dia 21 a 31 de
julho do corrente ano.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a
JOSÉ ROBERTO LOUREIRO, auxiliar técnico da equipe de bocha
por todo apoio e incentivo fornecido aos atletas, por conta do
54º Jogos Regionais realizado na cidade de Itu nos dia 21 a 31
de julho do corrente ano.
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Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a
MILTON NATALINO PEDRO, massagista por todo apoio e incentivo
fornecido aos atletas, por conta do 54º Jogos Regionais realizado
na cidade de Itu nos dia 21 a 31 de julho do corrente ano.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a
NARANDRA NAKAMURA DE OLIVEIRA, auxiliar técnica da equipe de handebol por todo apoio e incentivo fornecido aos atletas,
por conta do 54º Jogos Regionais realizado na cidade de Itu nos
dia 21 a 31 de julho do corrente ano.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a
SANDRO CUNHA, técnico da equipe de natação por todo apoio e
incentivo fornecido aos atletas, por conta do 54º Jogos Regionais
realizado na cidade de Itu nos dia 21 a 31 de julho do corrente ano.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a
SEBASTIÃO PEDRO FILHO, massagista por todo apoio e incentivo
fornecido aos atletas, por conta do 54º Jogos Regionais realizado
na cidade de Itu nos dia 21 a 31 de julho do corrente ano.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a
SILVIA BARBOSA PIMENTA, auxiliar técnica da equipe de
handebol por todo apoio e incentivo fornecido aos atletas, por
conta do 54º Jogos Regionais realizado na cidade de Itu nos dia
21 a 31 de julho do corrente ano.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a
HENRIQUE M. SIMON “Didi”- Chefe do Comitê Dirigente, por todo
apoio no 54º Jogos Regionais disputados no município de Itu no
período de 21 a31 de julho do corrente ano.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a
MARCELO FANTIM-“Lelo” Assistente do Comitê Dirigente, por
todo apoio no 54º Jogos Regionais disputados no município de
Itu no período de 21 a31 de julho do corrente ano;
Para que verifique a possibilidade de agendar uma data para
homenagear os atletas, que foram medalhistas no 54ª Jogos
Regionais disputados em Itu, no período de 21 a 31 de julho do
corrente ano. Na classificação geral a Estância Turística de
Avaré conquistou o 4º lugar nos Jogos Regionais e o 1º no
quadro de medalhas com o total de 70 medalhas sendo 26 de
ouro, 26 de prata e 18 de bronze.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turística de Itu Herculano Castilho Passos Junior, pela brilhante organização para a
realização do 54º Jogos Regionais que foram disputados no
município, no período de 21 a 31 de julho do corrente ano.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao
Exmo. Sr. Secretario Municipal de Esportes da Estância Turística
de Itu Antônio Carlos Bertagnoli Junior, pela brilhante organização
para a realização do 54º Jogos Regionais que foram disputados
no município, no período de 21 a 31 de julho do corrente ano.
LUIZ OTÁVIO CLIVATTI – Sessão 09-08-2010
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor ANTÔNIO VIEIRA.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, um voto de profundo pesar pelo falecimento de José Rodrigo Suman.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a
NILSON FERREIRA CRUZ- Proprietário do Cavalinho Supermercado cumprimentando-o pela recente inauguração de suas modernas instalações, na Rua Braz Caldeira nº 41, Avaré- S/P.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações aos
atletas do time de futsal equipe “Bar do Bola”, pela brilhante
participação e pela conquista do título de equipe campeã na
categoria adulto do 2º Campeonato Centro Avareense/Seme de
Futsal, fase final realizada no dia 06 de agosto do corrente ano.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações aos
atletas do time de futsal equipe “Fênix Alarmes/Chico Paiva Motos/Depósito de Tintas”, pela brilhante participação e pela conquista do título de equipe vice campeã na categoria Veterano do
2º Campeonato Centro Avareense/Seme de Futsal, realizado no
dia 06 de agosto do corrente ano.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações aos
atletas do time de futsal equipe “Arandú”, pela brilhante participação e pela conquista do título de equipe campeã na categoria
Veterano do 2º Campeonato Centro Avareense/Seme de Futsal,
fase final realizada no dia 06 de agosto do corrente ano.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações aos
atletas do time de futsal equipe “Supermercado Moreira/S.M
Contábil/Força Jovem”, pela brilhante participação e pela conquista do título de equipe vice campeã na categoria adulto do 2º
Campeonato Centro Avareense/Seme de Futsal, fase final realizada no dia 06 de agosto do corrente ano.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a
“Diego de Oliveira” – equipe Bar do Bola pela brilhante participação e pela conquista do título de goleiro menos vazado na categoria adulto no 2º Campeonato Centro Avareense/Seme de
Futsal, realizado no dia 06 de agosto do corrente ano.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a

“Cláudio Araújo”- da equipe Fênix Alarmes/Chico Paiva Motos /
Depósitos de Tintas pela brilhante participação e pela conquista
do título de artilheiro na categoria veterano no 2º Campeonato
Centro Avareense/Seme de Futsal, realizado no dia 06 de agosto do corrente ano.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a
“Leonardo Tartaglia”-equipe de Arandu pela brilhante participação e pela conquista do título de artilheiro na categoria veterano
no 2º Campeonato Centro Avareense/Seme de Futsal, fase final
realizada no dia 06 de agosto do corrente ano.
Para que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a
“Mário Machado” - Supermercado Moreira/S.M Contábil/ Força
Jovem pela brilhante participação e pela conquista do título de
artilheiro na categoria adulto do 2º Campeonato Centro
Avareense/Seme de Futsal, realizado no dia 06 de agosto do
corrente ano.
PAULO DIAS NOVAES FILHO
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que, através da Secretaria
de Saúde, informe a esta Casa de Leis quais providências estão
sendo adotadas para preencher vagas de médicos nas unidades de ESFs (Estratégia Saúde da Família) de nosso município.
Seja oficiado à Associação Comercial de Avaré – ACIA, para que nos
informe a esta Casa de Leis qual o impacto que os eventos da ABQM
trazem para o comércio de Avaré, especificando se o impacto foi
pouco positivo, regularmente positivo ou altamente positivo.
Seja oficiado aos hotéis do município de Avaré, para que informem
a esta Casa de Leis qual o impacto que os eventos da ABQM
trazem para os seus estabelecimentos, especificando se o impacto é pouco positivo, regularmente positivo ou altamente positivo.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que, através da Secretaria de Agricultura, responda a esta Casa de Leis se o veículo (uma camionete)
que serve ao Parque de Exposições Fernando Cruz Pimentel faz
algum serviço nas proximidades da entrada do Hotel Berro D’Água.
Que providencie a contratação de uma empresa visando à emissão de um parecer técnico da obra do novo prédio da Câmara
Municipal, de acordo com orientação da AREA (Associação Regional dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Avaré).
Que seja elaborado um relatório de todos os cursos e viagens
realizados pelos vereadores e funcionários da Câmara Municipal de Avaré desde o início de 2009 até a presente data.
ROSÃNGELA PAULICCI PAIXÃO PEREIRA
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, através das Secretarias Municipais Obras e de Sistema Viário, considerando-se que não só
esta parlamentar, como também outros edis desta Casa já solicitaram providências no sentido de ser corrigido buraco existente
na rua Ammos Contrucci, na altura do nº 71 da referida via
seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, através da Secretaria Municipal
de Transporte e Sistema Viário, para que esclareça os seguintes pontos:
a) Qual é o número de vagas nos pontos de táxis existentes no
município?
b) Qual é o número dessas vagas que se encontram preenchidas?
c) Qual o critério para preenchimento de eventuais vagas existentes?
d) Se é correto que existe uma lista para preenchimento de
vagas existentes nos pontos?
e) Se positiva a resposta anterior, que seja enviada a tal lista
juntamente com as respostas deste requerimento.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que esclareça se existe um
plano para plantio de árvores no atual cemitério municipal.
seja oficiado à Secretaria do Meio Ambiente, para que informe
se existe demanda reprimida para a poda de árvores em nosso
município, bem como esclareça se é correto que o munícipe
precisa pagar para que ocorra podas em árvores existentes
nas calçadas públicas.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, reiterando requerimento anterior, para que estude a possibilidade de realizar uma parceria com
as Usinas municipais, para manutenção das estradas vicinais.
seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que elabore um Organograma
do Município, bem como esclareça qual o motivo do DEMUTRAN e
da Zona Azul não mais fazerem parte da Secretaria de Transporte e Sistema Viário e sim da Secretaria de Gabinete.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que esclareça quais os
critérios que estão sendo avaliados para concessão dos boxes
dentro do Mercado Municipal, visto que atualmente existem alguns casos que estão descaracterizando a finalidade original
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do local, através da venda de outros produtos que não se encaixam na categoria de hortifrutigranjeiro.

INDICAÇÕES – SESSÃO 09-08-2010
ROBERTO ARAUJO
Para que através do Departamento competente, providencie a
limpeza dos córregos e rios que cortam nosso município, visto
que, com o índice pluviométrico que temos vivido o crescimento
da vegetação da orla destes rios é grande e pode piorar a
drenagem dos mesmos com as chuvas, produzindo efeito na
ocorrência de enchentes.
Para que através do setor competente, providencie urgentemente reparos na confluência da Rua Naufal Ignatos com a Av.
Carmen Dias Faria.
Para que através do setor competente, providencie urgentemente reparos na confluência da Rua José Fusco com a Av.
Carmen Dias Faria.
Para que através do setor competente, providencie urgentemente reparos na confluência da Rua Manoel dos Santos Callado
com a Av. Carmen Dias Faria.
Para que através do setor competente, providencie urgentemente reparos na confluência da Rua Alfredo Câmara Sobrinho
com a Av. Carmen Dias Faria.
Para que através do Departamento competente, providencie a
capinação e limpeza do terreno baldio localizado na Rua Bahia,
ao lado dos números 2.033 e 2.080 – Bairro: “Alto”.
para que através do setor competente, providencie urgentemente reparos no início da Av. Professor Celso Ferreira da Silva
e/ou no final da Rua Major Vitoriano.
Para que através do setor competente, providencie urgentemente reparos no final da Av. Professor Celso Ferreira da Silva
e/ou início da Rua Bahia, justamente na curva onde está sendo
construído o Cartório de Registro de Imóveis.
Para que através do Departamento competente providencie os
reparos necessários (tapar buraco) na pavimentação asfáltica
da Rotatória localizada na Praça Jornalista Armando Padredi.
para que através do setor competente, providencie urgentemente reparos na confluência da Rua Jairo Amorim com a Av.
Carmen Dias Faria
Para que através do Departamento competente providencie a
nivelação da pavimentação asfáltica na Rua Raul Ozuna Delgado, entre os números 04 e 10, devido ao acúmulo de água parada que pode servir como criadouro do mosquito da Dengue,
além da fedentina exalada.
Para que através do Departamento competente providencie a
limpeza do terreno localizado no final da Rua Raul Ozuna Delgado, paralelo ao muro do CSU, no Bairro: “Plimec”.
JAIR CANOVAS ALVES FERREIRA
Para que através do setor competente providencie reparos urgentes nas imediações do pontilhão da estrada vicinal Avaré/Itatinga.
GERMINAL PEGOLI JUNIOR – 1º SECRETÁRIO
Para que através do setor competente, providencie a capinação
no trecho da linha férrea no cruzamento da Rua Jango Pires.
para que através do setor competente, providencie a manutenção nas grades de proteção dos bueiros localizado na Rua Rio
Grande do Sul em frente ao Mercado Municipal.
Para que através do setor competente, procedam urgentemente
novas demarcações nas lombadas existentes na Av. Anápolis,
visto que as faixas reflexivas dos redutores de velocidade (lombadas) não estão visíveis aos motoristas.
Para que através do setor competente, providencie a instalação
de um braço de luminária no poste localizado na Rua João Padilha
de Queiroz, defronte ao nº 29 no Jardim Bom Sucesso.
Para que através do setor competente, providencie uma reforma no Campo de Futebol do América no Jardim Bom Sucesso.
LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Para que através do setor competente, realize com urgência reparos nas pedras portuguesas existentes no Largo do Mercado.
Para que através do setor competente, realize com urgência a
colocação de um poste com braço de luz na Rua Luiz Fagnani,
265 no bairro do Bráz II.
PAULO DIAS NOVAES FILHO
Para que, através do setor competente, estude a possibilidade de
nomear logradouro público homenageando a Sra. Elza Naves Pinho.
Para que, através do setor competente, providencie a colocação de tendas na rua Pará, no local de embarque e desembarque dos ônibus intermunicipais
Para que, através do setor competente, providencie, com urgência, a regularização do trânsito na Rua Pará, em frente à
Rodoviária, com o objetivo de proibir o estacionamento na faixa
esquerda da referida via.
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Para que, através do Secretário de Transportes e Sistema Viário,
inicie, com urgência, as reuniões do Conselho Municipal de Trânsito.
Para que seja cobrado o ingresso para a edição de 2010 da
Fampop (Feira Avareense de Música Popular).
ROSÃNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
Para que através da Secretaria da Saúde, estude a possibilidade de disponibilizar uma ambulância com enfermeiro com plantões nas feiras livres que acontecem na nossa municipalidade.
para que através da Secretaria de Transporte e Sistema Viário
e também Planejamento e Obras, viabilize um recuo no leito da
Avenida Carmem Dias Faria, confluência com Amadeu Miras,
que possibilite aos moradores do Jardim Vitória adentrarem ao
referido bairro sem comprometimento do trânsito que flui pela
Av. Carmem Dias Faria e sem risco na conversão.
Para que através do setor competente, providencie a fixação das
estruturas metálicas que protegem as bocas de lobo, ao redor do
Mercado Municipal, visto que da forma como estão colocadas
sofrem deslocamento com a passagem de veículos, podendo
ocasionar sérios acidentes, especialmente para motociclistas.

ORDEM DO DIA
CIRCULAR N º 26/2010 - DG Avaré, 12 de agosto de 2010.
Exmo. (a) Sr. (a) Vereador (a)
LEMBRETE
Estarão presentes a Sra. Mirthes Yara F. Vieira, DD. Secretária Municipal do Meio Ambiente, e o Sr. Márcio Lourenço Gomes, DD. Gerente da Agência Ambiental desta
cidade , a fim de prestar esclarecimentos a respeito do
trabalho que vem sendo realizado à frente de seus órgãos, especialmente quanto à coleta do nosso lixo e à
destinação do mesmo, nos termos do Requerimento nº
1275/10, de autoria do Ver, Ernesto Ferreira de
Albuquerque, aprovado por unanimidade.
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 16/08/2010 - Segunda Feira – às 18h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, o Exmo. Sr. Presidente Vereador Roberto Araujo designou para a Ordem do Dia
da Sessão Ordinária de 16 de agosto do corrente ano, que tem
seu inicio marcado para as 18h00min, a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI N.º 135/2010 – Discussão Única
Autoria:- Mesa Diretora
Assunto: Dispõe sobre autorização para contratação de
empresa(s) especializada(s) para prestação de serviços de plano de assistência médica e odontológica aos
servidores da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré e adota outras providências. (c/ substitutivo)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 135/2010 e dos Pareceres
do Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor. (vista:
Ver. Clivatti)
2. PROJETO DE LEI N.º 142/2010 – Discussão Única
Autoria:- Ver. Luiz Otávio Clivatti
Assunto: Dispõe sobre alteração do artigos 2º e 10, da Lei
nº 1.137, de 28 de janeiro de 2009 e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 142/2010 e dos Pareceres
do Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 3. PROJETO DE LEI N.º 143/2010 – Discussão Única
Autoria:- Ver. Luiz Otávio Clivatti
Assunto: Altera o artigo 4º da Lei nº 1.338, de 30 de março
de 2010 e adota outras providências (Calendário Oficial)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 143/2010 e dos Pareceres
do Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 4. PROCESSO Nº 184/2010 – Discussão Única - Anuência Prévia
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Loteamento denominado Residencial “OURO PRETO”.
Anexo: Cópias do Ofício nº 168/2010, do Sr. Prefeito e do
Parecer do Jurídico.
Obs:- Os Pareceres das Comissões Permanentes serão colocados
na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria.
O Processo integral e os respectivos mapas encontramse a disposição na Secretaria da Câmara.
5. PROJETO DE LEI N.º 79/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da
lei orçamentária (LOA) para o exercício de 2011 e dá outras providências. (LDO)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 79/2010 e dos Pareceres do
Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e
de Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor. (vista: Ver.
Jair Canovas)
Os anexos/planilhas encontram-se a disposição na Secretaria
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6. PROJETO DE LEI N.º 107/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Poder Executivo Municipal a assinar
Acordo de Cooperação Técnica para desenvolvimento
de projetos integrantes do programa nacional de conservação de energia e eficiência, que entre si fazem a
Companhia Luz e Força CPFL Santa Cruz e Prefeitura
Municipal de Avaré.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 107/2010, e dos Pareceres
do Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor. (c/ emenda) (Vista Ver. Ripoli)
7. PROJETO DE LEI N.º 121/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre alteração da redação das Leis nº
457, de 16 de julho de 1996 e nº 665, de 25 de novembro
de 2004 e dá outras providências. - (CREA)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 121/2010 e dos Pareceres
do Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
(c/emendas) (Vista Ver. Jair Canovas)
8. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 145/2010 – Discussão Única - Maioria absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Institui o Programa de Pagamento e
Parcelamento Especial de Débitos -(PAES), na Estância
Turística de Avaré e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 145/2010 e
do Parecer do Jurídico.
Obs:- Os Pareceres das Comissões Permanentes serão colocados
na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria.
9. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 146/2010 – Discussão Única - Maioria absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Institui o Programa de Pagamento a vista de
Débitos, na Estância Turística de Avaré e dá outras providências. (PAES)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 146/2010 e
do Parecer do Jurídico.
Obs:- Os Pareceres das Comissões Permanentes serão colocados
na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria.
10. PROJETO DE LEI N.º 147/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Executivo Municipal a doar área de
terras a SUELI SEBASTIANA SCARANELLO PEPORAIO - ME,
e dá outras providências.
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 147/2010 e do Parecer do
Jurídico.
Obs:- Os Pareceres das Comissões Permanentes serão colocados
na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria.
Os documentos da empresa encontram-se a disposição na secretaria.
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

ROBERTO ARAUJO
Presidente
GERMINAL PÉGOLI JUNIOR
1º Secretário

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

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara de Vereadores
na data supra
CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

VAGAS DE EMPREGO

PAT AVARÉ

Para se cadastrar acesse
www.empregasaopaualo.sp.gov.br
Maiores informações ligue 14-37321414
ESTAMOS EM NOVO ENDEREÇO: AVENIDA
MAJOR RANGEL, 1269, CENTRO

ATO DA MESA Nº 12/2010
(Dispõe sobre vedação de realização de propaganda eleitoral
nas dependências da Câmara de Vereadores da Estância
Turística de Avaré e adota outras providências)
A Mesa da Câmara de Vereadores da Estância Turística
de Avaré, no uso de suas atribuições Regimentais e
Legais, Resolve:
Artigo 1º - É expressamente vedada a realização de propaganda eleitoral nas dependências da Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré, bem como a utilização de bens,
serviços e funcionários em favor de candidatos.
Parágrafo único – A vedação inclui toda área interna, bem
como o espaço externo que abrange o estacionamento, nele
não podendo permanecer veículos com qualquer tipo de propaganda político partidária.
Artigo 2º - O funcionário que tiver conhecimento que qualquer
ato que viole a presente determinação deverá comunicar os
acontecimentos ao Gabinete da Presidência para adoção das
providências cabíveis.
Artigo 3º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação no
local de costume.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
12 de agosto de 2.010.-

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

RETIRE GRATUITAMENTE O
SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE AVARÉ NO PAÇO
MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO
E NAS BANCAS.
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CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 125/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, , neste ato representado pelo Sr João Batista Leme- Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto nº 2.448 de 28/05/2010, convoca os classificados no
Processo Seletivo nº 001/2010, publicado em 23/01/2010,
homologado em 12/02/2010, publicado em 13/02/2010, para o
cargo de Professor PEB I , conforme classificação abaixo
descrita, para substituir professor desistente da vaga; para
comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a
partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de
Recursos Humanos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
198º Viviane Aparecida de Souza
199º Karina Calvello
200º Thatiana Capellini Oliveira
Estância Turística de Avaré, 10 de Agosto de 2010.
JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 128/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr João Batista Leme- Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto nº 2.448 de 28/05/2010, convoca os classificados no
Concurso Público nº 003/2007, homologado pelo Decreto nº
1.661 de 20/02/08 e prorrogado pelo Decreto nº 2.292 de 07/01/
10, para o cargo de PEB II- Educação Física, para contrato
temporário regido pela CLT por prazo indeterminado, enquanto
perdurar o Convênio Esporte Social firmado entre Prefeitura e
Governo do Estado de São Paulo; a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste
Edital, no Departamento de Recursos Humanos, situado a Rua
Rio Grande do Sul nº 1810 no Centro Administrativo.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
014º Adriano Aparecido Nogueira
015º Rita de Cassia Franco Barbosa
Estância Turística de Avaré, 12 de Agosto de 2010.
JOÃO BATISTA LEME
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 126/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr João Batista Leme- Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto nº 2.448 de 28/05/2010, convoca os classificados no
Processo Seletivo nº 005/2010, homologado em 26/06/2010,
para o cargo de Professor PEB II- Educação Artística, conforme classificação abaixo descrita, para substituir professor
desistente da vaga; para comparecerem no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no
Departamento de Recursos Humanos, situado a Rua Rio Grande
do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
04°
Sandra Regina Bexiga Gianetti
Estância Turística de Avaré, 10 de Agosto de 2010.
JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 127/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr João Batista Leme- Secretário Municipal de Administração, das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto
nº 2.448 de 28/05/2010, convoca o classificado no Concurso
Público nº 003/2007, homologado pelo Decreto nº 1.661 de 20/
02/08 e prorrogado pelo Decreto nº 2.292 de 07/01/10, para o
cargo de PEB II- Educação Física, para contrato temporário
regido pela CLT para substituição de Professor afastado a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da
data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos
Humanos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810 no Centro
Administrativo.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
013º Neusania Aparecida Nunes Martins
Estância Turística de Avaré, 10 de Agosto de 2010.
JOÃO BATISTA LEME
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ouvidoria Municipal:

0800-7700133

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 129/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, , neste ato representado pelo Sr João Batista Leme- Secretário Municipal de Administração, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto nº 2.448 de 28/05/2010, convoca os classificados no
Processo Seletivo nº 001/2010, publicado em 23/01/2010,
homologado em 12/02/2010, publicado em 13/02/2010, para o
cargo de Professor PEB I , conforme classificação abaixo
descrita, para substituir professor desistente da vaga; para
comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a
partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de
Recursos Humanos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
201º Talita de Freitas Fernandes Nascimento
202º Josiane Carminati Rodrigues
Estância Turística de Avaré, 12 de Agosto de 2010.
JOÃO BATISTA LEME
Secretário Municipal de Administração
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FALECIMENTOS
FALECIMENTOS PERÍODO DE
03/08/2010 A 12/08/2010
CELIO DA SILVA
*15/02/1948 +03/08/2010
JOSÉ RODRIGO SUMAM
*29/05/1979 +04/08/2010
VALDEVINO DUARTE
*18/09/1959 +06/08/2010
ANTONIO UMBELINO DE ARAUJO
*14/10/1959 +06/08/2010
LYDIA FALETTI DOS SANTOS
*18/10/1923 +06/08/2010
ANTONIO CARLOS PERES
*27/12/1952 +06/08/2010
JOAQUIM FRANCISCO CARDOSO
*07/06/1921 +07/08/2010
MAGALI MARIA DE OLIVEIRA CRUZ
*13/04/1971 +07/08/2010
ABEL SALVADOR FILHO
*05/05/1940 +09/08/2010
JOÃO DIAS DE OLIVEIRA
*06/07/1938 +09/08/2010
JUBERTINA SIMÃO DE JESUS
*15/05/1943 +10/08/2010
MARTHA LEAL TAMASSIA
*07/12/1937 +12/08/2010

Comunicado
Exposição da Feirarte (Feira
de Artesanato de Avaré)
Dias: 14 e 15 de Agosto
Horário: Das 10:00 às 19:00 horas
Local: Secretaria de Turismo
Av. Pref. Paulo Novaes, 11 - Avaré/SP
Mais informações, fale com
Aris Pimenta pelo celular (14) 9728-6704

COMUNICADO
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SESI: R$ 11 MILHÕES

Avaré terá escola do SESI
que atenderá toda a região
Com a aprovação,
pela Câmara, da doação de área do município para o Serviço
Social da Indústria
(SESI), as obras de
construção do novo
Centro Educacional
do SESI, avaliadas em
R$ 11 milhões, já tiveram início com a execução dos serviços de
terraplanagem. Com o
empenho da equipe
do Departamento de
Convênios (DECON),
da Secretaria de Indústria e Comércio e
Desenvolvimento Econômico, e também da
Secretaria de Obras e
apoio incondicional do
Governo Municipal,
Avaré terá uma escola
do SESI que atenderá
a toda a região.
Com 30 mil metros
quadrados, o terreno
situado nas imediações do Corpo de
Bombeiros, está dentro dos parâmetros
exigidos pelo SESI. A
futura escola terá capacidade para abrigar
800 alunos e terá 20
salas de aulas.
O Governo Municipal considera a obra
uma importante conquista para o setor educacional de Avaré. Em
dezembro, o presidente da Federação das

Indústrias do Estado de
São Paulo (FIESP),
Paulo Skaf, deverá vir
para o lançamento da
pedra fundamental da
futura escola.
Após serem vistoriadas algumas áreas
em localidades como
Santa Elizabeth, distrito indústria, entre
outros, a equipe do
SESI acabou optando
pela área de trinta mil
metros quadrados
(área mínima necessária) na avenida Governador Mário Covas, onde havia, anteriormente o projeto
da instalação de um
cemitério.
O imóvel preencheu
as exigências dos avaliadores do SESI, tanto pela regularidade
topográfica, como
pela facilidade de
acesso, por estar próximo a Rodovia , fato
este que permite fácil
acesso, inclusive para
estudantes da região.
Importante frisar,
que o volume de recursos previstos para
instalação da unidade,
foi o maior conhecido
nos últimos anos. Dos
30 mil metros quadrados adquiridos, 21 mil
metros foram permutados e 9 mil metros
foram comprados.

Preparação do terreno para a construção da futura escola do Sesi

Maquele eletrônica da nova escola do Sesi

