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Governo Municipal anuncia o início das
atividades da Escola Técnica Federal

Após um grande empenho do atual Governo
Municipal, a verba para
o projeto da Escola Técnica Federal foi recuperada e, após meses de
construção, Avaré vive a
realidade da consolida-

ção de seu pólo educacional regional. Em parceria com o Governo Federal, a escola abre as portas no dia 14 deste mês
para a “Semana de Integração” que iniciará os
trabalhos acadêmicos

SEGURANÇA PÚBLICA

Avaré, uma das cidade
mais seguras do Estado

Uma coletiva no
Paço Municipal, que reuniu o major Loriano, comandante do 53º Batalhão de Polícia Militar do
Interior, dr. Rubens César Garcia Jorge, delegado da Delegacia de Investigações
Gerais
(DIG), representando o
delegado Seccional dr.
Jorge Cardoso de Oliveira, capitão Márcio, co-

mandante da 1ª Cia PM
e tenente Lúcio, comandante da 3ª Cia, serviu
para informar que o trabalho das polícias – Civil e Militar -, realizado
em Avaré em parceria
com a Prefeitura, resultou no fato de Avaré ser
uma das cidades mais
seguras do estado de
São Paulo.
Página 13.

para os jovens matriculados. A região de Avaré
ganha uma importante
opção de qualificação
profissional na busca de
oportunidades no mercado de trabalho.
Página 2.
TURISMO

Agito
Band vai
movimentar
o turismo
local
Página 12.

Escolhida a
logomarca do
Sesquicentenário
Página 24.

Página 11.
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CARTÕES DA ZONA AZUL
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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
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Rua Pernambuco, 1521
Livraria e Locadora Betel
Rua Pernambuco c/ Rua Piauí
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Rua Rio Grande do Sul c/ Rua Domiciano Santana
360° Graus Confecções
Rua Alagoas, 1455/2

AVARÉ, 12 DE FEVEREIRO DE 2011

EDUCAÇÃO:

Instituto Federal promove
Semana de Integração
O Instituto Federal de
São Paulo, chamado em
Avaré de Escola Técnica Federal, promove a
partir de segunda-feira,
14, a sua Semana de Integração, que marcará o
início de suas atividades
em Avaré. O evento
acontecerá no Cineclube
Avaré (CAC), na Rua
Rio de Janeiro, 1.763.
A abertura solene
será às 19h30, com a presença de autoridades locais, seguida da apresentação do Instituto Federal de São Paulo, pelo diretor do Campus Avaré,
pronunciamento das autoridades, intervalo e explanação sobre o tema
•gAuto-estima•h, por
Jairo Pedrosa.
No dia 13 de feverei-

ro de 2011 (domingo), das
13h00 às 17h00, será realizado o vestibulinho
Simplificado para as vagas remanescentes do
Curso Técnico em Eventos, na EMEF Maneco
Dionísio, Praça Juca Novaes, 1141.
Os Alunos que foram
aprovados no vestibular
de dezembro de 2010 e
realizaram matrículas
em janeiro de 2011 e ficaram com documentação pendente, favor entregar na recepção para
Clara em envelope lacrado constando externamenteos seguintes
itens: nome do aluno,
nome do curso e aos
cuidados da Secretaria
Acadêmica do IFSP –
Campus Avaré.

PROGRAMAÇÃO

SEMANA INTEGRAÇÃO
15/02 – Terça-feira - Inicio: 19h30
- Apresentação do IFSP - Avaré e sua equipe de
trabalho.
- Cursos técnicos, características.
- Intervalo
- Cursos oferecidos em Avaré, matriz curricular, características de cada curso.
16/02 – Quarta-feira - Inicio: 19h30
- Mesa redonda - Mercado de trabalho em Eventos
e importância do profissional na região.
- Intervalo
- Mesa redonda - Mercado de trabalho em Agronegócios.
17/02 – Quinta-feira - Inicio: 19h30
- Mercado de Trabalho em Agronegócios e importância do profissional técnico.
- Intervalo
- Segurança Alimentar
18/02-Sexta-feira - Inicio: 19h30
- Ética profissional.
- Intervalo
- Informações gerais do Manual do aluno.
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LEGISLATIVO
Sessão 07-02-2011
Indicações

Roberto Araújo – Vice presidente
- Para que através do Departamento competente providencie a
operação “tapa buracos” em toda a extensão da Rua Heitor de
Barros, visto que lá existem buracos, causando transtornos aos
usuários da referida via.
- Para que através do Departamento competente providencie a
operação “tapa buracos” em toda a extensão da Rua Ozório
Carvalho, visto que lá existem buracos, causando transtornos
aos usuários da referida via.
- Para que através do Departamento competente providencie a
operação “tapa buracos” na Av. Carmen Dias Faria, no trecho entre
a Av. Espanha e o Supermercado “Di-Sole”, causando vários transtornos aos moradores e pessoas que transitam por aquela via.
- Para que através do Departamento competente providencie a
operação “tapa buracos” na Rua Antonio Gomes de Amorin, defronte ao nº 470 – Bairro: “Bonsucesso”, tendo em vista que lá
existe um buraco causando transtorno aos moradores da referida via. Segue em anexo fotos do citado local.
- Para que através do Departamento competente providencie a
operação “tapa buracos” na Av. Espanha, no trecho entre a rotatória Jornalista Armando Padredi e Av. Carmen Dias Faria, sentido
Jardim Europa e Bairro: “Vera Cruz”, causando vários transtornos aos moradores e pessoas que transitam por aquela via.
- Para que através do Departamento competente providencie a
operação “tapa buracos” em toda extensão da Av. Santos Dumon,
visto que lá existem buracos, causando transtornos aos usuários da referida via.

Vicente Schiavão – 1º Secretário
- Para que através do Setor Competente, tome as devidas providencias no sentido de retirar entulho depositado há mais de 05
(cinco) meses em calçada da Rua dos Cardeais em frente ao nº
63 – (Recanto dos Bem-Te-Vis).
-Para que através do Setor Competente, tome as devidas providencias no sentido de realizar operação tapa buracos ao longo
da Rua Domingos Calamita – (Residencial Porto Seguro), especialmente nas proximidades da Rua Antonio Athanazio.
-Para que através do Setor Competente, tome as devidas providencias no sentido de realizar operação tapa buracos ao longo
da Rua Manuel Gonçalves – (Alto da Boa Vista).

Ernesto Ferreira de Albuquerque
- Estudar junto aos Setores Competentes a possibilidade de dotar
o nosso Cemitério Municipal de árvores indicadas para o local,
bem como trabalhar no seu piso, tornando-o mais adequado para
o tipo de circulação de usuário ali existente. Esta é uma sugestão
da munícipe Sra. Ilsa A. Souza.
- Estudar junto aos setores competentes uma ampla reforma nos
edifícios onde funcionam os CENTROS DE SAÚDE “BONSUCESSO”
e “DUÍLIO GAMBINI” que apresentam sérios problemas de infiltração no teto, nas paredes e em vários outros pontos de suas
estruturas.

Jair Alves Ferreira
- Para que através do setor competente determine ao responsável que promova reparos na calçada que se encontra com o piso
quebrado na Rua Maneco Amâncio, esquina com a Rua Rio de
Janeiro (defronte ao número 468).
- Para que através do setor competente providencie com urgência capinação na vegetação alta que se encontra na Rua Major
Vitoriana, defronte ao Restaurante Kampay.
-Para que através do setor competente providencie com urgência operação tapa-buraco na Rua Tenente João Dias, em frente à
casa de número 111.
- Para que através do setor competente providencia com urgência operação tapa-buraco na Rua José Rebouças de Carvalho,
ao lado da casa de nº 816.
-Para que através do setor competente determine ao responsável que promova reparos na calçada que se encontra com o piso
quebrado na Avenida Prefeito Paulo Araujo Novaes, esquina com
a Rua João Gama.
- Para que através do setor competente providencie a coleta de
entulhos (galhos de árvores) que se encontram defronte à casa
noturna Vila Universitária, na Rua Maneco Amâncio.
- Para que através do setor competente providencie reparos no
canteiro de uma árvore localizada na Avenida Prefeito Paulo Araújo Novaes, onde paralelepípedos estão fora de lugar atrapalhando o trânsito de pedestres.

- Para que através do setor competente providencie o corte da
grama do jardim do Velório Municipal, haja vista que se trata de
local de grande frequentação pública e sua conservação precisa
ser feita com periodicidade constante.
- Para que através do setor competente providencie com urgência pintura externa e interna no prédio do Velório Municipal, haja
vista que se trata de local de grande frequentação pública e sua
conservação precisa ser feita com periodicidade constante.
- Para que através do setor competente determine ao responsável que promova reparos na calçada que se encontra com o piso
quebrado na Rua Jorge Calixto, esquina com Rua Jânio Quadros.
- Para que através do setor competente providencia com urgência operação tapa-buraco na Rua Voluntário de Avaré, esquina
com a Rua São Vicente.
- Para que através do setor competente determine ao responsável que promova limpeza em terrenos localizados na Rua José
Rebouças de Carvalho, ao lado da residência de nº 645 e também
em frente à casa de nº 480.
-Para que através do setor competente providencia retirada de
entulhos (madeiras na calçada) na Rua José Rebouças de Carvalho, em frente ao número 685.
- Para que através do setor competente promova com urgência a
retirada de entulhos em um terreno localizado na Rua José
Rebouças de Carvalho, esquina com Rua Mato Grosso (terreno
em frente ao número 713).
- Para que através do setor competente providencia operação
tapa-buracos na Rua Rio de Janeiro, em frente aos números
1640, 1660, 1684 e também na Rua Rio Grande do Sul, em frente
ao número 1389.
- Para que através do setor competente providencie operação tapaburacos ao longo da Avenida João Vítor de Maria, principalmente
defronte da residência de nº 456, imediações da confluência com a
Rua Teodoro Colela (pontilhão que dá acesso ao bairro Vila Martins
III). Vale destacar que tal pedido já foi registrado junto ao setor competente da Garagem Municipal, mas até o momento nenhuma providência foi tomada e o buraco está aumentando a cada dia que
passa, tendo em vista o período chuvoso pelo qual passamos.
- Para que através do setor competente providencie com a máxima urgência a troca e/ou reposição de lâmpadas nos seguintes
postes de energia elétrica:
• Rua Domiciano Santana, em frente à residência de número 390
(esquina com a Rua Pernambuco); rua Vitor Chiarella existem três
postes com lâmpadas queimadas na quadra que antecede o cruzamento com a Avenida Major Rangel;rua João Gama, poste localizado quase na esquina do cruzamento com a Avenida Prefeito
Paulo Novaes;rua José Rebouças de Carvalho, postes com lâmpadas queimadas de números 4/119 e 7/119;rua Jorge Calixto (postes
números 21/110 e 11/110 A);rua Voluntários de Avaré, postes 13/8,
em frente à residência de número 668 e poste 11/8, ao lado da casa
de número 628;rua Maneco Amâncio, poste em frente à residência
que fica ao lado do número 304 e poste em frente à casa de
número 366;avenida Prefeito Paulo Novaes, poste em frente ao
Avenida Apart. Hotel e também poste em frente à residência de nº
700; poste em frente à casa do Sr. Elias Ward, nº 1034;rua Rio de
Janeiro, poste em frente à loja Explosão Boutique (esquina com
Rua Bahia) e poste em frente à casa de nº 1844; rua Rio Grande do
Sul, poste em frente à Secretaria do Bem Estar Social.
Júlio César Theodoro
- Para que através do setor de obras, se de continuidade a Pavimentação das Avenidas Costa Azul e Constelação no Balneário
Costa Azul, uma vez que tal obra já está quase concluída faltando
apenas algumas quadras para se concluir tal melhoria.
- Para que através do setor competente possa providenciar placas de sinalização ao longo das vias do Bairro Jd. Presidencial,
sendo esta uma solicitação dos moradores do Bairro.
- Para que através do setor competente providencie a limpeza
das ruas e áreas municipais dos Bairros Vivenda Solemar e
Cambarás, sendo esta uma solicitação dos moradores visando à
manutenção e conservação de tais Bairros.
- Para que através do setor competente providencie a roçada e
limpeza do mato nas proximidades da Rua Nhô Musa no Bairro
Plimec, pois segundo reclamações de moradores ratos que saem
do matagal tem invadido as casas dos munícipes.
Luiz Otávio Clivatti
- Que através do setor competente, providencie estudos para a
implantação de vaga destinada aos portadores de deficiência em
estabelecimentos de ensino.
- Que através do setor competente, realize estudos a fim de
determinar e implantar em todas as Secretarias Municipais receptores de pilhas e baterias em local de fácil visibilidade.
- Que através do setor competente, providencie para que sejam
promovidas ações preventivas e educativas sobre drogas psicoativas
ilícitas e lícitas, incluindo o uso de álcool, tabaco e automedicação.
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- Que através do setor competente, verifique a possibilidade de
um benefício/desconto nos tributos municipais para moradores
que tiverem pelo menos uma árvore plantada em frente à residência e/ou imóvel urbano.
- Que através do setor competente, providencie para que sejam
colocadas placas de carga e descarga nas principais lojas de
eletrodomésticos de nossa cidade, contribuindo com um fluxo
melhor no trânsito na área central do município.
- Que através do setor competente, realize estudos a fim de
implantar nos terminais de transporte coletivo, a colocação de
painéis com indicadores de empregos nos classificados de jornais locais ou de outras cidades próximas, circulares ou panfletos, com anúncios de empregos e empregados. Sendo estes
locais escolhidos, pois são de fácil acesso e com boa visibilidade.
Rosângela Paulucci P. Pereira
- Para que, através da Secretaria competente, estude a possibilidade do município aderir ao Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), uma iniciativa do governo do Estado de
São Paulo que remunera produtores rurais em troca da proteção
dos recursos naturais disponíveis em suas propriedades.
- Para que, através do setor competente, providencie urgentemente o fechamento do buraco existente no muro, pertencente à
municipalidade, o qual faz divisa com a residência localizada na
Rua Manduri nº 411, Parque Industrial Jurumirim, visto que devido
às chuvas e ao escoamento da água através desse buraco sua
residência foi inundada.
- Para que, através do setor competente, providencie urgentemente a limpeza do campinho de futebol, localizado a rua Manduri,
no Parque Industrial Jurumirim, pois o mesmo se encontra com
vegetação muito alta e isso vem provocando a proliferação e
invasão de animais peçonhentos no local.
- Para que, através do setor competente, providencie sinalização de trânsito na Avenida João Vitor de Maria, próxima à curva
acentuada da referida avenida, bem como viabilizar meios possíveis para evitar ocorrências de acidentes, proporcionando assim
mais segurança aos moradores daquela localidade.
- Para que, através do setor competente, proceda a correção do
leito carroçável da Rua Tenente João Dias, visto que devido às
fortes chuvas tal rua ficou extremamente danificada, causando
transtorno aos usuários que circulam pelo local.

Requerimentos
Marialva Araujo de Souza Biazon - Presidenta
- Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, a fim de que
reveja a Regulamentação do Regime de Diária Para Condutores de Ambulâncias e Pronto Socorro Municipal, estabelecido
através do Decreto nº 2.641, de 10 de janeiro de 2011, publicado no Semanário Oficial do Município em sua edição do dia 22
de janeiro de 2011.
- Que sejam oficiados efusivos votos de “aplausos e
parabenizações” ao novo Delegado Seccional de Polícia
Civil da Estância Turística de Avaré, Doutor Jorge Cardoso
de Oliveira, nomeação que faz jus ao trabalho valoroso e
importante que há anos vem sendo desenvolvido por ele
dentro do setor de segurança pública do município. Portanto, esta Casa de Leis reconhece com apreço essa justa
decisão desejando profícua gestão à frente da Delsecpol
de Avaré.
- Que sejam oficiados votos de “aplausos e parabenizações” a
toda equipe da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos (CIHDOTT), pela realização com pleno êxito da
múltipla retirada de órgãos humanos para doação ocorrida no
último dia 21 de janeiro na Santa Casa de Misericórdia de Avaré,
sem dúvida uma mostra de que o hospital está totalmente preparado para procedimentos complexos e com uma equipe especializada entre médicos, enfermeiros e enucleadores, um
benefício para toda população das cidades abrangidas pela
nossa macrorregião.
- Que seja oficiado ao Excelentíssimo Secretário de Gestão
Pública do Estado de São Paulo, Senhor Júlio Semeghini, a
fim de que providencie estudos no sentido de implantar na
Estância Turística de Avaré uma Unidade do Poupatempo,
nos moldes da recém-inaugurada unidade da cidade de
Botucatu.
- Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, a fim de que implante neste Exercício de 2011 um Plano de Orçamento
Participativo com ampla divulgação através da mídia em geral e
realização de audiências públicas com a participação de agentes políticos, entidades de classe, clubes de serviços, associações de moradores, lideranças partidárias, enfim, envolver o
munícipe nas principais questões e decisões ligadas ao gasto
do dinheiro público.
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Roberto Araújo – Vice presidente
- Que reiterando os termos do requerimento nº 1802/2010, datado de 20/09/2010, de autoria do Ilustre Parlamentar, Senhor Jair
Canovas Alves Ferreira (cópia em anexo), solicito a Vossa Excelência, que no prazo regimental de 15 dias, envie a esta Colenda
Casa de leis, cópia integral do processo licitatório na modalidade
Tomada de Preço nº 088/2008 – Processo nº 520/2008, acompanhado das cópias do aditamento e da prorrogação de vigência do
contrato – Termo de Prorrogação nº 409/2009, que deverá estar
instruído com o Parecer Jurídico.
- Seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística de
Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que envie a esta
Colenda Casa de Leis, no prazo regimental de 15 (quinze) dias,
relatório circunstanciado das despesas efetuadas nos seguintes
estabelecimentos comerciais: “Lojas Real”, “Maré Agropecuária”
e “Papelaria Criativa”, acompanhado das cópias das respectivas
Notas Fiscais, a fim de serem averiguados por este Parlamentar
que, dentre suas atribuições, tem a obrigação de fiscalizar e
auxiliar o Poder Executivo.
- Seja consignados em Ata de nossos trabalhos efusivos “VOTOS DE APLAUSOS e PARABENIZAÇÕES” a toda Diretoria Executiva, Administrativa e Corpo Docente da FSP – FACULDADE
SUDOESTE PAULISTA, por ter obtido a 12ª colocação no ranking
do Ensino Superior do Estado de São Paulo. De acordo com dados e avaliações do Ministério da Educação (MEC), a maioria das
instituições de ensino reprovadas pertence à rede particular de
ensino, sendo assim, nossa cidade se orgulha em ter a FSP entre
as melhores faculdades do Estado de São Paulo e de todo território nacional, já que é a 24ª do Brasil como uma das melhores
faculdades para se estudar. Diante disso, esta Egrégia Casa de
Leis reconhece com grande apreço que a FSP é motivo de orgulho para nossa cidade e que vem contribuindo de forma incessante para que a cidade de Avaré se torne também num dos
maiores pólos educacionais do interior do estado.
- Seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística
de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que responda a
esta Casa de Leis, quando efetivamente será implantada a lombada na Av. Salim Antonio Curiati, próximo à Associação Espírita “O
Bom Samaritano”, e ao futuro prédio do 2º Distrito Policial de
Avaré e a Creche “Dona Malu”, tendo em vista vários acidentes
envolvendo veículos e pedestres, inclusive com vitima fatal.
- Seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio
Barcheti Urrêa, para que através do setor competente, no caso a
Secretaria Municipal de Transportes e Sistema Viário, com cópia à
Comissão Municipal de Trânsito, providencie com a máxima urgência sinalização de trânsito adequada, tipo faixas de pedestres,
lombadas e placas indicativas de velocidade máxima permitida, nas
ruas de acesso aos Bairros: “Paraíso” e “Tropical”, notadamente
na Avenida Salim Antonio Curiati e Rua Seme Jubran, vias essas
onde o perigo de acidentes é constante devido à falta de sinalização e desrespeito por parte de motoristas imprudentes.
- Voto de profundo pesar pelo falecimento:
Senhor ONESIO PEREIRA DA MOTTA
Senhora IZABEL RODRIGUES DIAS
Senhor JOSÉ DOS SANTOS FILHO
Senhora ILDA ALVES SILVEIRA
Senhor LUIZ CRIVELLI
Senhora LOURDES DE OLIVEIRA GARRAMONA
Senhora EUNICE GOMES BALDASSARI
Senhor ANTONIO ALVES NETO
Senhora ALZIRA BATISTA DE OLIVEIRA
Senhora BENEDITA PEDRO DE OLIVEIRA
Senhora ALICE MARTINS
Senhora ZULMIRA LANATOVITS BANIN
Senhora BENEDICTA FIDENCIO DE PAULA
Senhor ORLANDO DOS SANTOS
Senhora DILMA THEREZINHA ROSA MARATA
Senhora THEREZINHA DAS DORES CAMPANELLI DE ARRUDA
Senhor WALDOMIRO DE ASSIS
Senhora APARECIDA BRAZ DE ALMEIDA
Senhor MARIA DO CARMO
Senhora EUNICE PEDRO ALVAREZ
Senhora MARIA JOSÉ DE JESUS ERNESTO
Senhora RAQUEL NOEMI PEREIRA DA SILVA
Senhor VITTORIO GHIDINI
Senhora TEREZA GERALDO BORGES
Senhor REINALDO DOS SANTOS BALDOINO
Senhor OTTO PAUL WITJES
Senhor JOSÉ GOMES CARNEIRO
Senhora MARTINA ODILLA BASSETTO ROSSETTO
Senhora TERESA NOGUEIRA AUGUSTO
Senhora SONIA APARECIDA SOUZA ROCHA

AVARÉ, 12 DE FEVEREIRO DE 2011
Rodivaldo Ripoli – 2º Secretário
- Seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Rogelio Barchetti
Urrêa, para que solicite junto à Secretaria de Emprego e Relações
do Trabalho do Estado de São Paulo, a inclusão do Município de
Avaré no Programa Especial de Qualificação Profissional - PEQ,
relacionados a cursos de pequena duração, onde no caso específico de Avaré, os cursos oferecidos são de Gestão de Pequenas Propriedades Rurais, Montagem e Manutenção de Micros
Computadores, Assistente de Operação de Equipamentos, Processos de Açúcar e Álcool e Informática Básica, com bolsas de
estudos no valor de R$ 1.000,00.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais que seja oficiado ao Excelentíssimo
Comandante do 53º Batalhão de Polícia Militar de Avaré, Major PM
Antônio Carlos Loriano, para que informe a esta Casa de Leis a
possibilidade de se instalar 01(uma) Base da Polícia Militar no
Balneário Costa Azul, haja vista que este Vereador recebeu inúmeras reivindicações da população local e adjacentes pedindo a
instalação da mesma para maior segurança pública, pois o Balneário está em pleno crescimento.
- Que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Rogelio
Barchetti Urrêa, para que o mesmo após análise Jurídica envie a
esta Casa de Leis o Projeto de Lei Isentando das taxas do IPTU o
Avaré Golf Country, que acumula uma dívida grande, segundo o
Doutor José Roberto Battochio.
- Para que a mesma estude a possibilidade de acrescentar os
Agentes Penitenciários ao Projeto de Resolução nº16/2004 que
institui a Medalha Reconhecimento Comunitário de Segurança, a
ser conferida a integrantes das Polícias Civil e Militar da Estância
Turística de Avaré.
- Seja oficiado ao Exmo Sr. Prefeito Municipal Rogélio Barchetti
Urrêa, no sentido de que determine à Secretaria de Obras do
Município, que atenda as disposições da Legislação Federal (Lei
Federal nº 10.098/2.000 ), para a aprovação de projetos de obras
e reformas comerciais, seja exigido a acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência.
Ernesto Ferreira de Albuquerque
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais, oficiar a Agência Local da Companhia
de Saneamento Básico de São Paulo SABESP, solicitando suas
providências no sentido de sanar a seguinte situação, colocada
por munícipes de Avaré. A Companhia mantém em sua frota de
caminhões-pipas veículos colocados à disposição das
municipalidades de ITAPETININGA, PIRAJÚ, SANTA CRUZ DO RIO
PARDO e outras, para disponibilização nas emergências de falta
d’água. Não é o nosso caso, porque nos episódios de falta d’água
ficamos na dependência de não haver solicitação de outras cidades. Assim, atendendo reclamações de nossa população, sugere-se à SABESP manter também uma unidade de atendimento
exclusivamente para nosso município.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais, solicitar de sua Excelência o Prefeito
da Estância Turística de Avaré, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa,
que estude e ponha em prática a melhor forma de a Municipalidade
de Avaré atuar como participante no Programa do Governo Federal “AÇÃO FOME ZERO” que divulga e contempla as
municipalidades que se destacam na elaboração da Merenda
Escolar, pelas boas práticas obedecidas, especialmente no emprego adequado e racional do dinheiro público.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, solicitar de sua Excelência o Prefeito
da Estância Turística de Avaré, Senhor Rogélio Barchetti Urrêa,
através do Setor Competente estudar uma melhor forma de levantar a situação do contribuinte de IPTU, apurando definitivamente – como sugestão deste Vereador – nos meses de outubro,
novembro ou dezembro se no exercício seguinte está ou não
inserido nos critérios de isenção.. Isso antes de qualquer emissão de carnê em seu nome. O propósito desta sugestão é evitar
um substancial desperdício que ocorre no atual processo de coleta de dados a respeito do contribuinte e que gera o descarte de
centenas de carnês e sua substituição. Alega-se que tal procedimento não gera ônus para os cofres municipais e sim para o
Banco conveniado como órgão arrecadador. Mas não devemos
nos colocar nesse ângulo de observação. Trata-se de sanear
uma operação administrativa que em seu ritual de execução inclui
um desperdício que não condiz com o bom senso de economia.
Além do mais – a bem da verdade – essa lógica conduz o nosso
raciocínio a concluir que quem acaba pagando o custo dos carnês
substituídos é o munícipe, permanecendo o assunto pendente de
uma modificação que seja eficaz e justa nos seus resultados.
- REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais, oficiar sua Excelência a Secretária
Municipal de Saúde, Dra. Elizabeth Capecci Siqueira e também
como Presidente do Conselho Municipal de Saúde, encaminhando

a cópia anexa do RELATÓRIO FINAL da “IV CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL INTERSETORIAL”, não só para conhecimento bem como sugestão para adoção das importantes medidas ali recomendadas que buscam – antes de tudo – o aprimoramento real e definitivo do PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DO
MUNICÍPIO.

Jair Alves Ferreira
- Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através
do setor competente notifique a CPFL Santa Cruz com intuito de
providenciar a mudança de local de um poste de energia elétrica
situado defronte do nº 343 da Rua Nicola Ferreira, no Bairro São
Judas, haja vista que o morador do endereço supra está há pelo
menos dois anos solicitando o deslocamento do poste (cerca de
um metro à direta), mas recebe a informação da companhia que o
serviço reivindicado tem um custo aproximado de R$ 3.000,00
(três mil reais).
- Que seja oficiado à Gerência do Banco do Brasil, aos cuidados
da Senhora Gerente Alcione, Agência do Largo São João, a fim de
que informe a esta Casa de Leis o porquê da referida instituição
bancária não estar atuando de acordo com a Lei Municipal de nº
66 de 18 de maio de 2004 (cópia anexa), conforme rege o Artigo
2º em seu Parágrafo Único, o qual estabelece que, “para comprovação do tempo de espera os usuários apresentarão o bilhete de
“Senha” de atendimento, onde constará impresso mecanicamente o horário de recebimento da “Senha” e o horário de atendimento do cliente”, e isso não vem sendo cumprido pela referida agência conforme cópia da “Senha” de atendimento anexa recebida
na data do dia 03 de fevereiro de 2011. REQUEIRO mais que, do
deliberado seja dada ciência desta propositura ao Setor de Fiscalização do Município, a fim de que promova vistoria junto à agência do Banco do Brasil localizada no Largo São João.
Júlio César Theodoro
- Que seja oficiado a Mesa Diretora desta Casa de Leis para
que estude a possibilidade de aderir ao projeto promovido pelo
Sindicato dos Empregados no Comércio de Avaré – SEC, que
visa arrecadar embalagens e produtos recicláveis a fim de
contribuir com entidades sociais e conseqüentemente com o
meio ambiente.
- Que seja oficiado ao setor de Transporte Escolar da Secretaria
Municipal de Educação para que estude a possibilidade de mudança do ponto de transporte dos alunos que moram nos
Cambarás, para as proximidades da Lanchonete Schimit, onde o
proprietário de tal estabelecimento providenciará área coberta
para comodidade dos alunos.
- Que seja oficiado a toda diretoria e funcionários do Sindicato
dos Empregados no Comércio de Avaré – SEC, votos de aplausos
e parabenizações pela brilhante iniciativa de campanha de coleta
de embalagens recicláveis promovida por este sindicato, visando
contribuir com o meio ambiente e ao mesmo tempo ajudar instituições de promoção social, sendo tal iniciativa pioneira em nosso
município e um exemplo a ser seguido por outros setores da
nossa sociedade.
- Que seja oficiado a Empresa Osastur para que a mesma
estude a possibilidade de se mudar o ponto de ônibus do
Bairro dos Cambarás para as proximidade da Lanchonete
Schimit, onde o proprietário de tal estabelecimento providenciará área coberta para maior comodidade dos usuários e
que no horário das 12:20 da linha circular Avaré – Camping a
Ônibus possa passar por dentro do Bairro, sendo esta uma
solicitação dos moradores.
Luiz Otávio Clivatti
- Para que seja oficiado a Secretária de Saúde Exma. Srª Elisabeth
Capecci Siqueira, para que realize estudos sobre a possibilidade
da disponibilização de um dos funcionários que ali já fazem parte
da Secretaria, para que façam a entrega dos remédios em domicílio para idosos acima dos 70 anos de idade, especialmente os
que tomam medicamentos de uso contínuo.
- Voto de profundo pesar pelo falecimento da Senhora MARIA
BENEDICTA PELEGRINI CASSIANO
Paulo Novaes Filho
- Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que, através do setor competente, envie a esta Casa de Leis informações detalhadas sobre
o valor atualizado das dívidas que a Prefeitura da Estância Turística de Avaré possui. Solicitamos que esta resposta seja de forma detalhada, por empresa ou entidade, além de identificar qual a
data em que a dívida foi contraída.
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- Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para
que, através do setor competente, responda a esta Casa de Leis às seguintes questões referentes
aos serviços prestados no Aterro Sanitário do nosso município: a empresa Enterpa recebia qual
valor mensalmente para prestação dos serviços; quantos meses a referida empresa ficou, ou está,
sem receber da Prefeitura; qual o motivo de a Enterpa ter deixado de prestar serviços no Aterro
Sanitário; qual a empresa que assumiu os trabalhos no Aterro Sanitário; e qual valor será pago a esta
nova empresa.
-Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para
que, através do setor competente, através do setor competente, responda a esta Casa de Leis às
seguintes questões referentes aos serviços prestados no Pronto Socorro Municipal de Avaré: a
empresa que assumiu os plantões médicos no Pronto Socorro Municipal em outubro de 2010 é a
mesma que presta este serviço atualmente; existe por parte da Secretaria Municipal de Saúde algum
controle sobre os médicos plantonistas, principalmente no que diz respeito à formação dos mesmos;
qual valor está sendo pago à empresa atualmente; o profissional da área de Odontologia continua
sendo remunerado pela Secretaria Municipal de Saúde para plantões no Pronto Socorro Municipal.
- Voto de profundo pesar pelo falecimento do Senhor ÁLVARO DIAS DA FONSECA

Rosângela Paulucci P. Pereira
- Para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, para que informe se o município receberá recursos para construção de creches e quadras
poliesportivas com recursos provenientes da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2).
-Para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, para que informe se existe em nosso município Defesa Civil. Se positivo, seja realizada ampla
divulgação informando sua existência e o local onde a sociedade possa procurar o serviço, quando
necessário. Se negativo, informe sobre a possibilidade de sua criação.
- Para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da Estância Turística de
Avaré, para que informe qual o valor da dívida em precatórios. Requeiro ainda que, informe se existe
lei de compensação de crédito em vi. Se positivo, encaminhar cópia da lei a esta Casa de Leis. Se
negativo, qual o óbice?
- Considerando que algumas cidades já possuem legislação disciplinando a exumação de cadáveres. Considerando que em nosso município não existe, ao menos, informatização dos sepultamentos
no cemitério local e é de conhecimento público que as vagas existentes para sepultamentos no atual
cemitério estão ma iminência de acabar, requeiro à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da Estância
Turística de Avaré, que de pronto realize informatização do local, estudando a possibilidade, inclusive, de que sejam realizadas exumações em túmulos há muito tempo abandonados. Da mesma
forma, considerando-se que o processo de exumação exige legislação própria, seja encaminhado
expediente ao setor competente para estudos pertinentes.
- Para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré,
reiterando requerimentos nº 1600/10 e 2216/10, para que efetue o pagamento do valor mensal aos
Agentes Comunitários de Saúde (ACS), de acordo com o valor do incentivo de custeio determinado pela
portaria nº 2008, de 01/09/2009, fixado em R$ 651,00 (seiscentos e cinqüenta e um reais).

ORDEM DO DIA

CIRCULAR N º 02/2011 - DG Avaré, 10 de fevereiro de 2.011.-

Exmo. (a) Sr. (a) Vereador (a)
Designa a matéria para
Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 14/02/2011 - Segunda Feira – às 18h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, a Exma. Sra. Presidenta Vereadora Marialva A. S. Biazon
designou para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 14 de fevereiro do corrente ano, que tem seu
inicio marcado para as 18h00min, a seguinte matéria:
1. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 02/2011 Discussão Única – Maioria qualificada 2/3
Autoria:- Ver. Ernesto Ferreira de Albuquerque
Assunto: Dispõe sobre revogação do Decreto Legislativo nº 178/2004 e adota outras
providências (Revogação Cidadão Avareense Sr. Roger Abdelmassih)
Anexo: Cópias do Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2011 .Observação:- Os Pareceres da Assessoria Jurídica e das Comissões Permanentes serão colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria
2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 211/2010 – Discussão Única – Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto Dispõe sobre a alteração do Anexo III, da Lei nº 126, de 02 de junho de 2010 Extinguem-se o cargos em comissão de Diretor Presidente do Instituto de Previdência
e de Diretor Financeiro do Instituto de Previdência
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 211/2010 e dos Pareceres do Jurídico e da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. (Vistas Vereadora Rosângela)
3. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 212/2010 – Discussão Única – Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto Altera o Artigo 84 de Lei nº 938, de 23 de maio de 2007 e revoga a Lei n º 1139, de
28 de janeiro de 2009 e adota outras providências (Avareprev)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 212/2010 e dos Pareceres do Jurídico e da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação (Vistas Vereadora Rosângela)
4. PROJETO DE LEI N.º 09/2011 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio de cooperação mútua
intermunicipal com os municípios que integram o Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU) Regional do Colegiado de Gestão Regional - Jurumirim - Avaré - SP e dá
outras providências. Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 09/2011.Observação:- Os Pareceres da Assessoria Jurídica e das Comissões Permanentes serão colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria
5. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 10/2011 – Discussão Única – Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre alteração de dispositivos da Lei Complementar nº 136, de 30 de
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dezembro de 2010 - Artigo 369 e tabela V do Novo Código Tributário
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 10/2011 e dos Pareceres do Jurídico e da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
6. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 11/2011 – Discussão Única – Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre alteração da referência salarial do cargo de Diretor da Garagem
Municipal, constante do anexo III da Lei Complementar nº 126, de 02 de junho de 2010 e
dá outras providências
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 11/2011
Observação:- Os Pareceres da Assessoria Jurídica e das Comissões Permanentes serão colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apreciação da matéria
OBSERVAÇÃO: O Processo, abaixo relacionado, deixou de constar da presente Circular
tendo em vista a solicitação de informações ao Cartório de Registro de Imóveis e
documentos ao Poder Executivo.
PROJETO DE LEI N.º 13/2011
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a proceder a alienação de bens
imóveis e dá outras providências.Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os protestos de minha elevada estima
e distinta consideração.
CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral
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COMUNICADO
SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA
- Solicitamos aos familiares das pessoas com deficiência que em caso
de terem cadeiras de rodas, muletas, cadeiras de banho ou outro equipamento que não esteja mais em uso, doe para a Secretaria Municipal
dos Direitos da Pessoa com Deficiência com sede na rua Rio de Janeiro 1807 tel (014) 3733-6019, recém inaugurada, pois poderemos agraciar aqueles que nos procurem.
- Estamos fazendo em nossa Secretaria um cadastramento, para que
nossa cidade tenha total cobertura e que possamos ter um perfil de todos
os deficientes .
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ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 01/2011
(Dispõe sobre a reorganização das Comissões Permanentes e
dá outras providências).

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON, Vereadora Presidente
da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, no uso
de suas atribuições Regimentais e Legais DECLARA:
Considerando a indicação realizada pelas bancadas dos partidos para composição das Comissões Permanentes da Câmara
de Vereadores da Estância Turística de Avaré;
Considerando que em Sessão Ordinária realizada em 07 de
fevereiro do ano em curso, as referidas indicações foram referendadas pelo Plenário;
Artigo 1º - Ficam assim constituídas as Comissões Permanentes:
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO
Presidente
LUIZ OTÁVIO CLIVATTI - PSDB
Vice-Presidente
JAIR ALVES FERREIRA - DEM
Membro
ROSANGELAPAULUCCI PAIXÃO PEREIRA- PMDB
Membro Substituto RODIVALDO RIPOLI – PP
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E DIREITO DO CONSUMIDOR
Presidente
JAIR ALVES FERREIRA - DEM
Vice-Presidente PAULO DIAS NOVAES FILHO - PMDB
Membro
ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE – PT
Membro Substituto RODIVALDO RIPOLI - PP
COMISSÃO DE SERVIÇOS, OBRA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Presidente
ROBERTO DE ARAUJO - DEM
Vice-Presidente JULIO CESAR THEODORO - PP
Membro
ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - PT
Membro Substituto LUIZ OTÁVIO CLIVATTI - PSDB
COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, MEIO AMBIENTE E DIREITOS HUMANOS
Presidente
PAULO DIAS NOVAES FILHO - PMDB
Vice-Presidente VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO - DEM
Membro
JULIO CESAR THEODORO - PP
Membro Substituto ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - PT
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
Presidente
RODIVALDO RIPOLI - PP
Vice-Presidente LUIZ OTÁVIO CLIVATTI - PSDB
Membro
ROSANGELAPAULUCCI PAIXÃO PEREIRA- PMDB
Membro Substituto VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO - DEM
COMISSÃO DE CIDADANIA E DEFESA DA MULHER
Presidente
ROSANGELAPAULUCCI PAIXÃO PEREIRA- PMDB
Vice-Presidente JULIO CESAR THEODORO - PP
Membro
LUIZ OTÁVIO CLIVATTI - PSDB
Membro Substituto VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO - DEM
COMISSÃO DE ÉTICA PARLAMENTAR
Presidente
JAIR ALVES FERREIRA - DEM
Vice-Presidente PAULO DIAS NOVAES FILHO - PMDB
Membro
ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - PT
Membro
LUIZ OTÁVIO CLIVATTI - PSDB
Membro
RODIVALDO RIPOLI - PP
Artigo 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação no
local de costume.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 7 de
fevereiro de 2011.
MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON
Presidenta da Câmara

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Concorrência Pública nº 01/2010 – Processo nº 19/2010 fica
prorrogado até 09 de março de 2011 o prazo de prestação de
serviços da empresa EURO CONSTRUTORA LTDA visando o fornecimento de todo material para a montagem e instalação de cobertura de estrutura metálica na obra da nova Sede da Câmara de
Vereadores da Estância Turística de Avaré, com fornecimento de
todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários.
Assinatura do Termo Aditivo em 09 de fevereiro de 2011.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré.
MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON
Presidenta da Câmara

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Fica ratificada a Dispensa de Licitação 01/11 – Processo 04/
11, para a empresa GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 09.486.392/0001-15, no valor de R$ 4.320,00
(quatro mil trezentos e vinte reais) a serem pagos em 3 (três)
parcelas de R$ 1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais),
objetivando a contratação de empresa prestadora de serviços
técnicos especializados em administração pública, visando a captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de interesse da
Câmara de Vereadores de Avaré, publicadas nos Diários Oficiais,

por um período de 12 meses, com fulcro no artigo 24, inciso II da
Lei n.º 8.666/93.
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão empenhadas através da seguinte dotação orçamentária: 01.02.3.3.90.35.01.01.122.7005.2.2.258.110.000
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 07 de
fevereiro de 2011.
MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON
Presidenta da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 02
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré
Contratada: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
Objeto: contratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados em administração pública, visando a captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de interesse da Câmara de Vereadores de Avaré, publicadas nos Diários Oficiais.
Prazo de vigência do contrato: 12 meses.
Valor: R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais) a serem
pagos em 3 (três) parcelas de R$ 1.440,00 (um mil quatrocentos
e quarenta reais).
Referente : Processo nº 04/2011 – Dispensa de Licitação 01/2011
Data do ajuste: 07 de fevereiro de 2011.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Fica ratificada a Dispensa de Licitação 02/11 – Processo 06/
11, para a empresa MALUF & TINÓS LTDA ME, inscrita no CNPJ
sob n.º 07.843.588/0001-94, no valor de R$ 660,00 (seiscentos e
sessenta reais) mensais, perfazendo um total de R$ 7.260,00
(sete mil duzentos e sessenta reais), objetivando à locação de 03
(três) equipamentos tipo copiadora para a produção de até 9.000
(nove mil) impressões por mês, com as funções de copiadora,
impressora a laser e escâner (via rede) e 01 (uma) impressora a
laser com produção de até 2.000 (duas) mil impressões por mês
até 31 de dezembro de 2011, com fulcro no artigo 24, inciso II da
Lei n.º 8.666/93.
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão empenhadas através da seguinte dotação orçamentária: 01.023.3.90.39.12.01.122.7005.2.2.258.110.000
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 08 de
fevereiro de 2011.
MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON
Presidenta da Câmara

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 03
Contratante: Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré
Contratada: MALUF & TINÓS LTDA ME
Objeto: locação de 03 (três) equipamentos tipo copiadora para
a produção de até 9.000 (nove mil) impressões por mês, com as
funções de copiadora, impressora a laser e escâner (via rede) e
01 (uma) impressora a laser com produção de até 2.000 (duas)
mil impressões por mês.
Prazo de vigência do contrato: até 31 de dezembro de 2011.
Valor: R$ 7.260,00 (sete mil duzentos e sessenta reais), ou seja, R$ 660,00
(seiscentos e sessenta reais) mensais até 31 de dezembro de 2011
Referente : Processo nº 06 /2011 – Dispensa de Licitação 02/2011
Data do ajuste: 08 de fevereiro de 2011.
MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON
Presidenta da Câmara

ABERTO PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NA
COPA DA CÂMARA DE VEREADORES
Processo nº 02/2011 Pregão Presencial nº 02/2011 – Registro de Preço nº 01/2011
Data da realização: 24 de fevereiro de 2011 - 09h00min.

EXTRATO DE EDITAL
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, faz
saber que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão
(Presencial) para REGISTRO DE PREÇOS do tipo menor preço
item por item, para futura aquisição de material de consumo para
utilização na copa da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, conforme anexo I do edital queestará disponível na
Sede do Poder Legislativo, sito à Av. Prefeito Misael E. Leal, 999 –
Avaré – SP, no horário das 09h00min, às 12h00min. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (14) 3732-0929. O
Edital completo também poderá ser acessado pelo site: http://
www.camaraavare.sp.gov.br
Cristiano Augusto Porto Ferreira
Pregoeiro
Janayna Martins da Costa
Pregoeira
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LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/11 – PROCESSO Nº. 042/11
Objeto: Aquisição de medicamentos (insulina)
Recebimento das Propostas: 24 de fevereiro de 2011, das
9:00 às 13:30 horas
Abertura das Propostas: 24 de fevereiro de 2011, das 13:35
às 13:50 horas
Data de abertura da Sessão: 24 de fevereiro de 2011, às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de fevereiro de
2011 – Crislaine Aparecida do Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/11 – PROCESSO Nº. 044/11
Objeto: Aquisição de materiais educativos para atender as classes especiais de EMEB’s
Recebimento das Propostas: 25 de fevereiro de 2011, das
9:00 às 13:30 horas
Abertura das Propostas: 25 de fevereiro de 2011, das 13:35
às 13:50 horas
Data de abertura da Sessão: 25 de fevereiro de 2011, às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de fevereiro de
2011 – Crislaine Aparecida do Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/11 – PROCESSO Nº. 045/11
Objeto: Aquisição de 02 computadores e 01 impressora
multifuncional para a Secretaria Municipal de Cultura e Lazer.
Recebimento das Propostas: 28 de fevereiro de 2011, das
9:00 às 13:30 horas
Abertura das Propostas: 28 de fevereiro de 2011, das 13:35
às 13:50 horas
Data de abertura da Sessão: 28 de fevereiro de 2011, às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de fevereiro de
2011 – Crislaine Aparecida do Santos – Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/11 – PROCESSO Nº. 046/11
Objeto: Aquisição de câmara de ar e pneu para a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente
Recebimento das Propostas:01 de março de 2011, das 9:00
às 13:30 horas
Abertura das Propostas: 01 de março de 2011, das 13:35 às
13:50 horas
Data de abertura da Sessão: 01 de março de 2011, às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169, Fone/
Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – www.bbmnet.com.br - Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de fevereiro de
2011 – Crislaine Aparecida do Santos – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/11 – PROCESSO Nº. 039/11
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento
de equipamentos e mão de obra para prestação de serviços de
prevenção,salvamento e resgate (salva-vidas) no Camping Municipal e Costa Azul.
Data de Encerramento: 23 de fevereiro de 2011, das 9:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 23 de fevereiro de 2011, 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, 11 de fevereiro de 2011 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/11 – PROCESSO Nº. 049/11
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para a Merenda Escolar.
Data de Encerramento: 23 de fevereiro de 2011, das 13:30 às
14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 23 de fevereiro de 2011, 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, 11 de fevereiro de 2011 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/11 – PROCESSO Nº. 050/11
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para a Central de Alimentação.
Data de Encerramento: 24 de fevereiro de 2011, das 13:30 às
14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 24 de fevereiro de 2011, 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, 11 de fevereiro de 2011 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/11 – PROCESSO Nº. 051/11
Objeto: Aquisição de Soluções para a Secretaria de Saúde.
Data de Encerramento: 25 de fevereiro de 2011, das 13:30 às
14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 25 de fevereiro de 2011, 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, 11 de fevereiro de 2011 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/11 – PROCESSO Nº. 052/11
Objeto: Aquisição de cotas de gás para a Secretaria de Educação.
Data de Encerramento: 28 de fevereiro de 2011, das 9:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 28 de fevereiro de 2011, 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, 11 de fevereiro de 2011 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/11 – PROCESSO Nº. 053/11
Objeto: Aquisição de 80.000 unidades de embalagens
descartáveis de alumínio tipo prato.
Data de Encerramento: 28 de fevereiro de 2011, das 13:30 às
14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 28 de fevereiro de 2011, 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, 11 de fevereiro de 2011 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/11 – PROCESSO Nº. 054/11
Objeto: Aquisição de 500 (quinhentos) tambores de folha.
Data de Encerramento: 01 de março de 2011, das 9:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 01 de março de 2011, 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, 11 de fevereiro de 2011 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017/11 – PROCESSO Nº. 055/11
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para a Central de Alimentação.
Data de Encerramento: 01 de março de 2011, das 13:30 às
14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 01 de março de 2011, 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, 11 de fevereiro de 2011 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/11 – PROCESSO Nº. 056/11
Objeto: Contratação de empresa especializada para
disponibilização de sistemas informatizadas para a Administração Pública.
Data de Encerramento: 02 de março de 2011, das 9:30 às
10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 02 de março de 2011, 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, 11 de fevereiro de 2011 – Érica Marin
Henrique – Pregoeira.

Repetição do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/11
PROCESSO Nº. 020/11
Objeto: Aquisição de medicamentos para o Pronto Socorro Municipal.
.Recebimento das Propostas:02 de março de 2011, das 9:00
às 13:30 horas
Abertura das Propostas: 02 de março de 2011, das 13:35 às
13:50 horas
Data de abertura da Sessão: 02 de março de 2011, às 14 horas
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 10 de fevereiro de 2011 – Crislaine
Aparecida dos Santos – Pregoeira.

AVARÉ, 12 DE FEVEREIRO DE 2011

RATIFICAÇÃO

PRORROGAÇÃO

Dispensa nº. 005/11 – Processo nº. 018/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa W. PEDRA
ALARMES - ME, com valor global de R$ 744,00 (Setecentos e
quarenta e quatro reais), objetivando a contratação de empresa
especializada em sistema de alarmes e monitoramento no Centro
Cultural Avareense Djanira Mota, com fulcro no artigo 24 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 18 de
janeiro de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONVITE N°068/
10 – Processo nº. 255/10, que faz entre si a Prefeitura da
Estância Turística de Avaré e a empresa FREDERICO CORREA
PEÃO 29047687850, objetivando a contratação de empresa para
aulas práticas de canto,coral e teclado para deficientes visuais,
com prorrogação até 03 de maio de 2011 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 006/11 – Processo nº. 025/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa WHITE MARTINS
GASES INDUSTRIAIS LTDA , com valor global de R$ 295.840,00
(Duzentos e noventa e cinco mil,oitocentos e quarenta reais),
objetivando o fornecimento de gases acondicionados em cilindros
de alta pressão para uso medicinal, com fulcro no artigo 24 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 27 de
janeiro de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.
Dispensa nº. 007/11 – Processo nº. 031/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa OSASTUR
OSASCO TURISMO LTDA, com valor global de R$ 736.050,00
(Setecentos e trinta e seis mil, cinquenta reais), objetivando a
locação de veículos para transporte escolar por um período de
180 dias, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 31 de janeiro de 2011 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.
Dispensa nº. 009/11 – Processo nº. 037/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa AVABAN
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, com valor global de R$
3.300,00 (Três mil e trezentos reais ), objetivando a locação,
instalação e manutenção de 10 banheiros químicos para o Agito
Band Verão 2011, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 01 de fevereiro de 2011
– Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade CONVITE N°072/
10 – Processo nº. 267/10, que faz entre si a Prefeitura da
Estância Turística de Avaré e a empresa JOSÉ LÚCIO DE
ANDRADE ME, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de serviços de instalação,monitoramento e locação de
câmeras,gravação de imagens geradas e sistema de controle
destas, com prorrogação até 15 de julho de 2011 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL N°093/09 – Processo n° 665/09, que faz entre si
a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
CONAM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA,
objetivando a contratação de empresa especializada na área de
informática para licença de uso de softwares destinados à Administração Municipal, bem como ao atendimento, por esta, do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com
prorrogação até 04 de março de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL N°037/10 – Processo n° 275/10, que faz entre si
a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
CLEUSA MARIA FERREIRA MERCEARIA ME, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios para a manutenção da merenda
escolar, com prorrogação até 08 de março de 2011 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Dispensa n° 010/11 – Processo n° 040/11
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa MULT MED
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA – EPP , com valor global de R$ 14.600,00 (catorze mil e seiscentos reais), objetivando
o fornecimento de equipos para bomba de infusão para o Pronto
Socorro, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 04 de fevereiro de 2011 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL N° 037/10 – Processo n° 275/10, que faz
entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa JBS S/A, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios para a manutenção da merenda escolar, com prorrogação até 08 de maio de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

HOMOLOGAÇÃO

Fica PRORROGADO E ADITADO o contrato na modalidade CONVITE N° 038/10 – Processo n° 123/10, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa
SILVEIRA E DUARTE AVARÉ LTDA, objetivando aquisição de
combustíveis para auxílio a alunos, com prorrogação até 02 de
fevereiro de 2011. O aditamento tem o valor de R$ 4.804,05
(Quatro mil,oitocentos e quatro reais e cinco centavos), o que
corresponde a aproximadamente 22,26% (vinte e dois, vinte
e seis por cento) do valor total adjudicado no processo
licitatório em questão. Assinatura do Termo em: 03 de janeiro de 2011 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal

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 NATHALIA BIBIANA TEIXEIRA ME,
objetivando a contratação de empresa especializada para fornecimento de plotagens de mapas em papel mono, color e chapado,
relativa ao Pregão Presencial nº. 099/10 – Processo nº. 495/
10 - Homologado em: 21/01/2011.
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 BERNARDO & CAZELLA PRODUÇÕES
E EVENTOS LTDA, objetivando a contratação de empresa que
organizará e realizará o Evento referente à Prova de Montaria em
Touro e Cavalos (Rodeio), referente ao Pregão Presencial nº.
002/11 – Processo nº. 006/11 - Homologado em: 02/02/2011.
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 DORIVAL DIONIZIO GOMES ME,
objetivando a aquisição fornecimento de 220 (duzentas e vinte)
cotas de gás P13 para todos os setores pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, relativa ao Pregão Presencial nº. 049/
10 – Processo nº.332/10 - Homologado em: 08/10/2010.

ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/10 – Processo nº. 350/10 fica
aditado o valor de R$ 6.699,75 (seis mil,seiscentos e noventa
e nove reais e setenta e cinco centavos), para a empresa
FABRÍCIO FERNANDO PORTO FERREIRA EPP, o que
corresponde a aproximadamente 25%(vinte e cinco por cento) do valor total adjudicado no processo licitatório em questão
objetivando a aquisição de 15.000 kg de farinha de trigo prémisturada - Assinatura do Termo Aditivo em: 01 de fevereiro de 2011.

TERMO DE PRORROGAÇÃO E ADITIVO

SUPRESSÃO

CONVITE Nº 038/10 - PROCESSO 123/10, fica suprimido o valor
do respectivo contrato ganho pela empresa SILVEIRA E DUARTE
AVARÉ LTDA, no valor total de R$ 13.434,70 (treze mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), o
que corresponde 62,25% (sessenta e dois, vinte e cinco por
cento), do total do contrato, o que objetiva a aquisição de combustíveis para auxílio a alunos - Assinatura do Termo de Supressão: 26/01/11.

REVOGAÇÃO

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
nº. 103/10 – Processo nº. 510/10, objetivando a aquisição de
água mineral para a Secretaria Municipal de Educação, conforme
preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 19/01/11 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 087/10 – Processo nº. 499/10, objetivando a aquisição
de medicamentos para a Secretaria Municipal da Saúde, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em: 19/01/11 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.
Continua na página 15
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TURISMO:

Anunciada a programação da 2ª Festa do Peão de Avaré

Meninos de Goiás

Gian & Giovani

Charlie Brown Jr.

João Carreiro & Capataz

Michel Teló

Claudia Leitte.

Marcos & Beluti

Milionário & José Rico

Shows:
Sexta- feira, 8 de Abril - Meninos de Goiás
Sábado, 9 de Abril - Gian & Giovani
Domingo, 10 de Abril - Charlie Brown Jr.
Segunda, 11 de Abril - Show surpresa
Terça, 12 de Abril - João Carreiro & Capataz
Quarta, 13 de Abril - Noite da Interativa FM
Quinta, 14 de Abril - Michel Teló
Sexta, 15 de Abril - Pela primeira vez na região, o
fenômeno musical Claudia Leitte.
Sábado, 16 de Abril - Marcos & Beluti
Domingo, 17 de Abril - Milionário & José Rico

Ocorreu nesta quinta-feira, dia 10, em Avaré, no Parque de Exposições Fernando Cruz
Pimentel (EMAPA), o
lançamento da 2ª Festa
do Peão de Boiadeiro
de Avaré que acontecerá, oficialmente, entre os
dias 8 e 17 abril no mesmo local.
Devido à iniciativa do
Governo municipal, a
Festa não mais será custeada pelos cofres públicos e sim pela empresa

Total Shows, vencedora da licitação, incumbida de toda a organização do evento, assim
como, a captação de
fundos e patrocínios necessários à realização
do evento.
Com arena para 30
mil pessoas, palco de
400 metros quadrados,
200 camarotes, praça
de alimentação com 150
barracas, 6.000 vagas
para estacionamento,
segurança monitorada

através de câmeras e
equipe motorizada, bailão em recinto coberto,
mini shopping e parque
de diversões, a Comissão Organizadora promete uma das maiores
infraestruturas já vistas
em Avaré na realização
da Festa.
A festa também
contará com a realização de rodeio em touros e cavalos, organizada por uma das mais
respeitadas companhi-

as da atualidade, Cia
Zé Tempero. Confirmadas ainda as Companhias de rodeio Paulo Emílio, 3B e Dominguinho de Fartura, além
da presença do maior
locutor de rodeios da
atualidade, Waltinho
dos Santos.
O público também
poderá assistir, gratuitamente, a grandes shows
com artistas renomados
do cenário musical de
nosso país.
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TURISMO:

Coletiva anuncia atrações do Agito Band

E uma coletiva relizada na
manhã de quinta-feira, 10, na Secretaria Municipal de Turismo, os
representantes da Rede Bandeirantes de TV, Ednei Reversi (gerente comercial) e Fred Buccino (contato comercial), anunciaram as atrações do evento Agito Band, que será realizado no
Balneário Costa Azul.
O Agito Band, evento que
visa incentivar o turismo e divulgar a área da Represa de Jurumirim, terá, entre outras, atrações como shows musicais de
artistas locais e regionais, apresentações e competições esportivas (demonstrações de karatê, taekwondo, luta de braço) e
competições de natação, futebol
de areia e vôlei de areia, recreação e os concursos “Gata e
Gatinha do Agito Band”.
Será realizado na próxima semana, de 17 a 20 de fevereiro, contando com os shows de: 17 –
Alex e Kauan, Grupo Rhaas, Lucas e Leandro, Mato Grosso e
Mathias; 18 – Clã Destinos, Grupo
K Mania, Max e Rangel, Gerasamba, Lucas e Luan; 19 – Jota Marcos e Michel, Grupo PQN (Porque Não), Danilo Vieira, Tuta Guedes, Guilherme e Gustavo; 20 –
Grupo Samamba, Wilsinho Teixeira e Banda, Grupo Mazuque, Grupo Brilho Maior, Banda Lady Jane
, Leo e Júnior e Rony e Rangel.

Banda avareense Clã Destinos

Cantor avareense Wilson Teixeira
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SEGURANÇA PÚBLICA:

Avaré, uma das cidade mais seguras do Estado
Município
comemora baixo
índice de
criminalidade

Uma coletiva no
Paço Municipal, que
reuniu o major Loriano,
comandante do 53º Batalhão de Polícia Militar
do Interior, dr. Rubens
César Garcia Jorge,
delegado da Delegacia
de Investigações Gerais (DIG), representando o delegado Seccional dr. Jorge Cardoso de Oliveira, capitão
Márcio, comandante da
1ª Cia PM e tenente
Lúcio, comandante da
3ª Cia.
A coletiva foi para
informar que o trabalho
das polícias – Civil e
Militar -, realizado em
Avaré em parceria com
a Prefeitura, resultou
no fato de Avaré ser
uma das cidades mais
seguras do estado de
São Paulo, estatística
essa que é realizada em
todo o Estado de São
Paulo e os dados coletados são divulgados trimestralmente no portal
da Secretaria de Segurança Pública. Essas
informações ficam à
disposição da imprensa
e da população, o que
demonstra preocupação da Administração
Pública com a publicidade e transparência de
suas atividades.
A Polícia realiza diariamente a coleta de
dados criminais que vão
determinar os índices
estatísticos. Esses índices são objeto de análise e discussão entre os

comandos das duas polícias – Civil e Militar –
servindo esse trabalho
para monitorar a evolução e as tendências criminais na região, bem
como para determinar a
tomada de decisões visando à prevenção e
repressão criminal.
O major Loriano
destacou a importância
da parceira com a Prefeitura, que criou a
Guarda Municipal, que
mantém também as
ruas mais iluminadas,
fatores que contribuem
para a queda da criminalidade. “Segurança
Pública não é só polícia
nas ruas, é um conjunto de fatores”, disse o
major.
O delegado dr Rubens César Garcia Jorge disse que, na região
de Avaré, no último trimestre (outubro, novembro e dezembro de
2010) foram cumpridas
todas as metas, com redução significativa da
criminalidade. O número de homicídios diminuiu 20%, o de roubo
13%, o de furto 21% e
o de furto de veículo
49%.
Os resultados globais do ano de 2010
também foram positivos, como a redução de
30% dos homicídios,
7% dos roubos de veículo e 23% dos furtos
de veículo. Essas reduções são em relação ao
período anterior (ano de
2009). Os índices apontam que a região de
Avaré é uma das mais
tranqüilas do Estado de
SP, em termo de segurança pública. Exemplo

Sede do Plantão Policial da
Polícia Civil de Avaré

disso é o baixo índice
de homicídios que, universalmente, é analisado por grupo de 100 mil
habitantes/ano. No caso
da região de Avaré, que
inclui mais 16 cidades e
conta com uma população de aproximadamente 286 mil habitantes,
aconteceram apenas 14
homicídios durante todo
o ano de 2010. Portanto, uma taxa de 4,89/
100 mil/ano.
Outros
fatores,
como as conquistas de
3 novas viaturas para a
Polícia Militar e também 3 novas para a
Polícia Civil, a doação
por parte da Prefeitura
de rádios-comunicadores para a PM, a implantação de um posto
da PM na Vila Timóteo/
Bairro Bonsucesso,
além da obra de construção do Batalhão da
PM, em terreno doado
pela Prefeitura, ao lado
do Corpo de Bombeiros, também contribuiram para a diminuição
da criminalidade.

OBRAS:

Prefeitura e Sabesp solucionam problema
das ruas Pará e Santa Catarina

Um problema crônico existente entre as
ruas Pará e Santa Catarina, foi solucionado de
um vez por todas em um
trabalho conjunto entre
a Prefeitura, por intermédio das Secretarias
de Obras e Transporte e
Sistema Viário e a Sabesp. No local, o paralelepípedo afundava e a
Prefeitura, apesar de

providenciar o reparo, via
o serviço ser prejudicado
a cada nova chuva.
O Governo Municipal
entrou em contato com a
Sabesp no último dia 8 e
uma máquina retroescavadeira foi enviada para
o local para remover os
paralelepipedos e verificou-se que o problema
ali existente era uma infiltração que, a cada chu-

va, fazia com que a terra cedesse, provocando
o afundamento da rua.
Após a descoberta do
problema, verificou-se
que ali seria necessário
fazer uma nova caixa coletora de esgoto e troca
dos canos, para novamente ser aterrado e calçado,
serviços esses já concluídos, normalizando o tráfego de veículos no local.
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HABITAÇÃO:

Construção de casas para funcionários do
comércio de Avaré segue em ritmo acelerado

O presidente do Sindicato dos Empregados
no Comércio de Avaré,
Mauro de Oliveira, visitou na última quinta-feira, as obras de construção de 220 casas que estão sendo construídas
pela parceria entre o
SEC e a Prefeitura, em
área localizada nas proximidades do Abrigo Picolina, pelo Programa
“Minha Casa, Minha
Vida”.
As casas serão cons-

truídas com dois quartos,
uma sala, uma cozinha e
um banheiro. A entrega
está prevista para daqui há
um ano e meio. De acordo com informações da
assessoria do SEC, está
prevista a construção de
mais 600 casas no Jardim Presidencial. Mais informações sobre essas
novas unidades habitacionais podem ser obtidas
na sede do SEC, na Rua
Rio de Janeiro 1965, telefone 3733-4855.

TRANSPORTES:

Estatuto garante transporte
gratuito a idosos
O artigo 39 do Estatuto do Idoso, Lei
140741/03, garante
aos maiores de 65 anos
a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados
paralelamente aos serviços regulares.
Para ter acesso à
gratuidade, basta que o
idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova de
sua idade, não sendo
necessário nenhum cadastramento prévio para
tais benefícios. Além do
mais, nos veículos de
transporte coletivo de
que trata parágrafo 2º
do artigo, serão reservados 10% dos assentos para os idosos, devidamente identificados
com a placa de reser-

vado preferencialmente
para idosos.
No caso das pessoas
compreendidas na faixa
etária entre 60 e 65
anos, ficará a critério da
legislação local dispor
sobre as condições para
exercício da gratuidade
nos meios de transporte.
O que mais prevê o
estatuto: No sistema de
transporte coletivo interestadual observar-se-á,
nos termos da legislação
específica: a reserva
de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para
idosos com renda igual
ou inferior a 2 (dois)
salários-mínimos; desconto de 50% (cinqüenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que
excederem as vagas
gratuitas, com renda
igual ou inferior a 2
(dois) salários-mínimos.

Mauro de Oliveira, presidente do SEC

Construção de casas na
Barra Grande tem início
Vinte e duas casas
na Barra Grande já
começaram a ser
construídas. O sorteio das casas aconteceu no dia 20 de
março de 2010. Serão
investidos R$ 566,5
mil na construção das
casas, que terão três
dormitórios, sala, cozinha e banheiro com
piso frio e azulejos,
além do sistema de
a q u e c i m e n t o s o l a r,
gerando economia de
energia elétrica.

Obras já tiveram início
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Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
nº. 102/10 – Processo nº. 503/10, objetivando a contratação de
empresa especializada para a execução de ações de apoio a
prestação de serviços de assistência técnica individual à população carente do Bairro Jardim Tropical, conforme preceitua o “caput”
do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada em:
27/01/11 – Rogélio Barchetti Urrêa –
Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
nº. 050/10 – Processo nº. 331/10, objetivando a realização de
exames especializados em Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva Alta, Colonoscopia e Retossigmóidoscopia, conforme preceitua
o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas alterações. - Revogada
em: 26/01/11 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal

RESCISÃO

Fica RESCINDIDO o contrato na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO N°113/10 – PROCESSO N° 509/10 que fazem entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa INTERPOOL
COMÉRCIO DE PISCINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME,
objetivando o fornecimento e instalação de duas bombas de aquecimento para a Piscina Municipal. Rescindido em: 31/01/11 Rogelio Barchetti Urrêa-Prefeito Municipal.

RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO
DE PREGÃO PRESENCIAL

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências
quanto ao contrato nº431/10 do Pregão Presencial nº093/10, Processo nº474/10, motivo pelo qual os atos praticados por este
setor e assinados pelo Senhor Prefeito Municipal deverão
ser rerratificados.
Onde se lia:
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA PRESTADA
AO VEÍCULO
13.1) A garantia prestada pela licitante vencedora ao veículo adquirido deverá ser de 12 (doze) meses ou 40.000 km (quarenta
mil quilômetros), o que ocorrer primeiro, e 36 (trinta e seis) meses
para câmbio e motor, com revisões periódicas a serem feitas na
Garagem Municipal,sem ônus para a Contratante.
Agora se leia:
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA PRESTADA
AO VEÍCULO
13.1) A garantia prestada pela licitante vencedora ao veículo
adquirido deverá ser de 12 (doze) meses, e 36 (trinta e seis)
meses para câmbio e motor (com as revisões periódicas em dia).
As revisões serão realizadas a cada 6 (seis) meses ou 10.000
(dez mil) km, o que ocorrer primeiro, na concessionária, sem ônus
para a Contratante na mão de obra.

RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO
DE PREGÃO PRESENCIAL

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências
quanto ao contrato nº409/10 do Pregão Presencial nº079/10, Processo nº440/10, motivo pelo qual os atos praticados por este
setor e assinados pelo Senhor Prefeito Municipal deverão
ser rerratificados.
Onde se lia:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Nos termos do Pregão Presencial n° 079/10 – Processo n° 440/10
de 08 de novembro de 2010, fica a empresa VALLEJO & CIA
PROTÉTICO LTDA ME responsável pelo fornecimento de 25 (vinte
e cinco) próteses dentárias por mês, totalizando 300 (trezentas)
no ano, conforme abaixo...
Agora se leia:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Nos termos do Pregão Presencial n° 079/10 – Processo n° 440/10
de 08 de novembro de 2010, fica a empresa VALLEJO & CIA
PROTÉTICO LTDA ME responsável pelo fornecimento de 25 (vinte
e cinco) próteses dentárias por mês, totalizando 300 (trezentas)
no ano, conforme abaixo, sendo que o valor será pago de acordo
com a produção realizada no mês e a apresentação das solicitações dos dentistas da rede municipal e avaliação do Serviço
Social da Saúde e autorização da Secretaria Municipal da
Saúde,sendo obrigatória a realização de pesquisa de satisfação
com os pacientes que receberam a prótese dentária, e ocorrendo
insatisfação por parte de 30% dos pacientes, o contrato poderá
ser rescindido a qualquer momento...
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RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências
quanto ao contrato nº289/10 da Dispensa de Licitação n°086/10 Processo nº362/10, motivo pelo qual os atos praticados por este
setor e assinados pelo Senhor Prefeito Municipal deverão
ser rerratificados.
Onde se lia:
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente processo licitatório serão
empenhadas dentro das seguintes codificações:
10.02.00.3390.30.07.27.812.3007.2111.1196
Agora se leia:
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente processo licitatório serão
empenhadas dentro das
seguintes codificações:
10.02.00.3390.30.07.27.812.3007.2111.882

RERRATIFICAÇÃO DE TERMO DE
PRORROGAÇÃO DE CONVITE
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências
quanto ao termo de prorrogação do Convite n° 104/10 - Processo
nº372/10, motivo pelo qual os atos praticados por este setor e
assinados pelo Senhor Prefeito Municipal deverão ser
rerratificados.
Onde se lia:
...e de outro lado a empresa PRESEM METALÚRGICA E PADRONIZAÇÃO VISUAL LTDA ME, com sede na Rua Rio Piraquera, n°465,
Pinhais/PR, inscrita no CNPJ sob n° 08.296.553/0001-45...
Agora se leia:
...e de outro lado a empresa METALFLEX LTDA ME, com sede na
Rua Rio Piraquera, n°465, Pinhais/PR, inscrita no CNPJ sob n°
08.296.553/0001-45...

RERRATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergências
quanto ao contrato nº134/10 da Inexigibilidade de Licitação n°025/
10 - Processo nº149/10, motivo pelo qual os atos praticados por
este setor e assinados pelo Senhor Prefeito Municipal deverão ser rerratificados.
Onde se lia:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente processo licitatório serão
empenhadas dentro das seguintes codificações:
09.01.00.3390.39.00.23.695.6004.2296.1187
Agora se leia:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente processo licitatório serão
empenhadas dentro das
seguintes codificações:
09.01.00.3390.39.00.23.695.6004.2296.855

TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇO
Fica REALINHADO o valor do contrato na modalidade CONVITE
n° 025/10 – Processo n° 079/10, que faz entre si a Prefeitura da
Estância Turística de Avaré e a empresa SILVEIRA E DUARTE
AVARÉ LTDA, objetivando a aquisição de combustível para o
Corpo de Bombeiros de Avaré.
Valor Total do Realinhamento: R$ 221,19 (Duzentos e vinte e um
reais e dezenove centavos).
Realinhado em: 18/01/11 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal

ALISTAMENTO MILITAR
JOVENS QUE NASCERAM EM 1993:
Compareçam à Junta de Serviço Militar, no período
de 02 de Janeiro à 30 de abril de 2011.
Rua Sergipe, nº1370 – Centro – Avaré SP
Horário: de 2ª à 5ª feira, das 08h00 às 11h00 e das
13h30 às 16h00.
Documentos Necessários:
a)
Certidão de Nascimento (original e xérox)
b)
R.G.
c)
CPF (se tiver)
d)
02 fotos 3x4
e)
Declaração da escola
Atenção: Cidadãos que estiverem em débito com o
serviço militar (que nunca se alistaram, compareçam à
Junta de Serviço Militar para regularizar sua situação).

Convocação
O presidente do Conselho Municipal da
Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, Sr. João Fidelis, convoca os
conselheiros e suplentes para reunião mensal que discutirá pauta do dia, leitura de ata,
itens do estatuto e regimento interno.
Data: 15/02/2011
Local: Centro Administrativo
Horário: 19h00

Ouvidoria
Municipal:

0800-7700133
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DECRETOS
Decreto nº 2.661, de 31 de janeiro de 2011
(Permite o uso de área pública, para implantação de banca de
jornais e revistas, na Praça Johnn Gordon, pelo Sr. Lenon de
Freitas Nunes.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas pela LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE AVARÉ, em seu artigo 119, § 3º.
DECRETA
Artigo 1º - Fica o Sr. LENON DE FREITAS NUNES, autorizado a
utilizar uma área de aproximadamente 04 (quatro) metros do bem
público municipal, localizado na Praça Johnn Gordon.
Artigo 2º - O bem público municipal descrito no artigo anterior,
deverá ser utilizado pelo Permissionário, única e exclusivamente
para a instalação de banca de jornais e revistas.
Parágrafo 1º - Fica ressalvado ao Permissionário, por sua conta
e risco, adequar as dependências às suas necessidades, desde
que não prejudique a estrutura das mesmas.
Parágrafo 2º - Obriga-se ainda, o Permissionário, a zelar pelas
instalações elétricas e hidráulicas das dependências.
Artigo 3º - Correrão por conta do Permissionário, as despesas
decorrentes da utilização de energia elétrica e de aparelhos de telecomunicação, necessários à ativação e funcionamento da banca.
Artigo 4º - A Permissão de uso é realizada a título precário, por
prazo indeterminado, tendo caráter gratuito e intransferível.
Parágrafo 1º - Revogada a permissão, as dependências serão
restituídas á Permitente, independentemente de qualquer providência judicial ou extrajudicial.
Parágrafo 2º - A revogação da permissão, não importará em
direito ao Permissionário à indenização pelas melhorias porventura
introduzidas nas dependências, ressalvando o direito ao
Permissionário de retirar as instalações consideradas removíveis, e ao mesmo pertencentes.
Artigo 5º - A presente permissão será formalizada por termo a
ser lavrado pela Procuradoria Geral do Município.
Artigo 6º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 31 de janeiro de 2011.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto n.º 2.666, de 02 de fevereiro de 2011
(Regulamenta as consignações em folha de pagamento dos
servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas
do Município de Avaré e da outras providências).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
promulga o seguinte decreto executivo:
D e c r e t a:
Art. 1º - A Administração Pública Municipal Direta, Indireta,
Autárquica e Fundacional, fica autorizada a celebrar convênio
com instituições financeiras, com a finalidade de proporcionar
aquisição de empréstimos e financiamentos, bem como a aquisição de cartão de credito, realizados mediante consignação em
folha de pagamento, autorizada pelos servidores e previamente
averbados, para implantação na folha de pagamento.
Art. 2º - Para fins do presente, a soma das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente
a 40% (quarenta por cento) da soma da remuneração, sendo
10% (dez por cento) para empréstimos rotativos mediante cartão
de crédito e 30% (trinta por cento) para empréstimos pessoais e
financiamentos.
Art. 3º - As consignações relativas a empréstimos pessoais e
financiamentos somente poderão ser canceladas mediante autorização expressa e por escrito da instituição financeira.
Art. 4º - As consignações não poderão ultrapassar o limite Maximo
de 84 (oitenta e quatro) meses.
Art. 5º - Em caso de revogação total ou parcial deste Decreto ou
introdução de qualquer ato administrativo que suspenda ou impeça o registro de novas consignações referentes a empréstimos
pessoais, as consignações registradas serão mantidas e repassadas às instituições financeiras até a referida liquidação dos
referidos empréstimos.
Art. 6º - Este Decreto Municipal entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial
o Decreto nº 2.600, de 10 de novembro de 2010.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 02 de fevereiro de 2011.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

AVARÉ, 12 DE FEVEREIRO DE 2011

Decreto nº 2.667, de 07 de fevereiro de 2011

Decreto nº 2.671, de 08 de fevereiro de 2011

(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal, de
acordo com Lei Complementar nº 50, de 07 de janeiro de
2005, combinada com a Emenda a Lei Orgânica n.º 01, de
19 de janeiro de 1.993.)

(Dispõe sobre criação de vagas em concurso público e dá
outras providências.)

ROGELIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a : Artigo 1º - Fica exonerada do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, criado pela Lei Complementar nº 50, de 07 de janeiro de 2005, combinada com a Emenda à Lei Orgânica n.º 1, de 19
de janeiro de 1.993, a Excelentíssima Senhora CAMILA ZANETTI
VIEIRA, a partir desta data.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 7 de fevereiro de 2011.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO
Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto nº 2.668, de 08 de fevereiro de 2011

ROGELIO BARCHETI URREA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Decreta:Artigo 1º- Ficam elevadas em mais 07 (sete) unidades, o número
de vagas de PEB I, constante do Edital de Convocação do Concurso Público nº 006/2010, homologado em 06 de Janeiro de
2011, publicado em 08/01/2011.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 08 de fevereiro de 2011.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO
Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto nº 2.672, de 10 de fevereiro de 2011
(Dispõe sobre a reorganização do Conselho Municipal de
Educação.)

(Delega as funções que especifica e dá outras providências.)
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a : Artigo 1º - Fica o Sr. RICARDO NOVAES COSTA AURANI, RG
18.665.020-6, além de suas atribuições, também responsável pelo
efetivo da GUARDA MUNICIPAL DE AVARÉ.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 08 de fevereiro de 2011.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
Prefeito
Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
Supervisor da Secretaria de Gabinete

Decreto n.º 2.670, de 08 de fevereiro de 2011
(Dispõe sobre a nomeação de Secretário Municipal, de
acordo com a Emenda a Lei Orgânica n.º 01, de 19 de
janeiro de 1.993 combinada com a Lei Complementar nº 90,
de 28 de janeiro de 2009)
ROGELIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a : Artigo 1º - Fica nomeado para o cargo de SECRETÁRIO ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, criado pela Lei Complementar nº 90, de 28 de janeiro de 2009, combinada com a Emenda à Lei Orgânica n.º 1, de 19 de janeiro de 1.993, o Excelentíssimo
Senhor GERMINAL PEGOLI JUNIOR, RG 23.961.200-0, a partir
desta data.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 08 de fevereiro de 2011.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO
Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Telecentro Comunitário
O Telecentro Comunitário, encontra-se em funcionamento na Rua: Maranhão nº1579, centro, das
08:00 ás 17:30horas, à disposição das Indústrias,
Comércios e população em geral.
É importante ressaltar que o Telecentro encontra-se disponível para realizações de trabalhos, currículos, acesso a Internet, entre outros, com objetivo de realizar trabalhos profissionais e educacionais, colaborando assim para a informatização da população em geral.
Estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos,
lembrando que o TELECENTRO está vinculado com a
Secretaria de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica reorganizado na forma abaixo, o Conselho Municipal de Educação, nos termos da Lei Municipal n.º 334, de 12 de
Setembro de 1995:Membros:Segmento: Representante de Pais de Alunos da Rede Pública
Titular: Aparecida Sonia de Assis Nishihara (reconduzida)
Suplente: Vanusa Maria Martins (reconduzida)
Segmento: Representante da Sociedade Civil
Titular: Heloisa Bruno Dalcim
Suplente: João Batista Lima
Segmento: Representante da Educação Infantil
Titular: Vilma Teresa Deolim (reconduzida)
Suplente: Amélia Maria Scucuglia (reconduzida)
Segmento: Representante do Ensino Fundamental
Titular: Sandra Aparecida dos Santos Reis (reconduzida)
Suplente: Dalva Maria Caricati Yamada (reconduzida)
Segmento: Representante da Educação Especial
Titular: Maria José da Cunha (reconduzida)
Suplente: Francisca Clarice Vart Castanho (reconduzida)
Segmento: Representante da Educação de Jovens e Adultos
Titular: Avelino Fernando Menck (reconduzido)
Suplente: Maria Enedina da Silva Custódio (reconduzido)
Segmento: Representantes da Educação Estadual de Ensino
Titular: Ondina Natal Lopes Peres
Suplente: Ana Horácio Andrade
Segmento: Representante da Secretaria Municipal de Ensino
Titular: Fatima Cristina Veiga Benini (reconduzida)
Suplente: Silvia Maria Martins Fidalgo Bakr (reconduzida)
Segmento: Representante dos Diretores da Rede Municipal de Ensino
Titular: Irani Montanha Guardiola (reconduzida)
Suplente: Leni Elisabete Andrade Rocha (reconduzida)
Segmento: Representante do Conselho Tutelar
Titular: Márcia Regina Braga
Suplente: Mario Rodrigues Leite
Segmento: Representante do Conselho de Alimentação Escolar
Titular: Giovani Mercadante Campanile
Suplente: Renato Pilar Araújo
Segmento: Representante do Ensino Superior
Titular: Cláudio Mansur Salomão (reconduzido)
Suplente: Cenise Gabriel Ferreira Salomão
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 10 de Fevereiro de 2011.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO
Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA
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Decreto nº 2.669, de 08 de fevereiro de 2011
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências)

Autoria: Mesa Diretora
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A:Artigo 1º - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal, nos termos da Lei nº
1.447, de 08 de fevereiro de 2011, o Crédito Adicional no valor de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil
reais), Suplementar a seguinte dotação orçamentária:
01.00
CÂMARA MUNICIPAL
01.02
DIRETORIA DA CAMARA
01.122.7005.2.258
Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.39.99.01.122.7005.2258.110
36-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 87.000,00
TOTAL
87.000,00
Artigo 2º - O valor do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo anterior será coberto com
recursos da anulação e redução da seguinte dotação do Orçamento vigente:
01.00
CÂMARA MUNICIPAL
01.02
DIRETORIA DA CÂMARA
01.122.7005.2.258
Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.39.50.01.122.7005.2258.110
50-Serviço-Médico-Hospitalar, Odontológico e
Laboratorial
87.000,00
TOTAL
87.000,00
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 08 de fevereiro de 2011.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA
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LEIS
Lei nº 1.447, de 08 de fevereiro de 2011
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências)

Autoria: Mesa Diretora
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e
promulgo a seguinte lei:Artigo 1º - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal o Crédito Adicional no
valor de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), Suplementar a seguinte dotação orçamentária:
01.00
CÂMARA MUNICIPAL
01.02
DIRETORIA DA CAMARA
01.122.7005.2.258
Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.39.99.01.122.7005.2258.110
36-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 87.000,00
TOTAL
87.000,00
Artigo 2º - O valor do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Artigo anterior será coberto com
recursos da anulação e redução da seguinte dotação do Orçamento vigente:
01.00
CÂMARA MUNICIPAL
01.02
DIRETORIA DA CÂMARA
01.122.7005.2.258
Manutenção dos Serviços Administrativos
3.3.90.39.50.01.122.7005.2258.110
50-Serviço-Médico-Hospitalar, Odontológico e
Laboratorial
87.000,00
TOTAL
87.000,00
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 08 de fevereiro de 2011.
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO
Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

COMUNICADO
INFORMAÇÃO RELEVANTE SOBRE O CARTÃO DE
CRÉDITO DA PREFEITURA
O que é?
É um cartão de crédito oferecido aos
servidores que voluntariamente preencherem a proposta e por livre vontade aderirem ao contrato de prestação de serviços.
Quem pode ter?
Funcionários Públicos Municipais
da Prefeitura de Avaré.
O que oferece?
O cartão disponibilizará todas as facilidades e comodidades de um cartão
de crédito e ainda acrescenta algumas
vantagens que só um cartão de crédito
consignado pode oferecer:
- Pagamento sem juros em até 40 dias;
- Limite de crédito de até um salário e
meio (acima dos padrões do mercado);
- Parcelamento das compras feitas
em planos de 3 a 12 vezes sem juros,
oferecido diretamente pelos lojistas;
- Bandeira Visa, aceita em mais de
um milhão de estabelecimentos;
- Sem anuidade ou qualquer outra
taxa de manutenção;
- Concessão imediata ao titular,
sem nenhum tipo de consulta a órgãos
como SPC/Serasa;
- Saque de dinheiro em caixas eletrônicos;
- Pagamento mínimo (10%) desconta-

do diretamente em folha de pagamento;
- Telessaque com tranferência de
até 100% do limite para a conta do titular, mediante solicitação à Central de
Atendimento.
Qual sua maior vantagem?
Juros 50% abaixo dos praticados
no mercado por cartões de crédito não
consignados.
É obrigatório?
Não, porque um cartão de crédito que
fosse obrigatório violaria não apenas as
rígidas normas do BACEN (Banco Central do Brasil) como também princípios
consititucionais no que diz respeito aos
Direitos e Garantias dos Cidadãos.
Absolutamente dentro da Legalidade
O cartão de crédito implantado pela
Prefeitura Municipal de Avaré foi criado
após “chamamento público”, sendo que
a escolha do prestador de serviços foi
definida pelas vantagens e benefícios oferecidos aos servidores públicos municipais. Esta mesma modalidade de pagamento foi implantada em mais de 500
prefeituras brasileiras, em 15 governos
estaduais, no Senado e em tribunais de
justiça que já adotaram este moderno
sistema de pagamento.
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CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 13/2011

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no
Concurso Público nº 006/2010, publicado em 30/10/2010, homologado em 06/01/2011, publicado em 08/01/2011, para o cargo
de Professor de Educação Básica I, conforme classificação
abaixo descrita; para comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, considerando o não comparecimento dos classificados nº 06º, 35º,
36º, 50º, 70º, 81º e 85º e desistência do 10º, 17º, 25º, 33º e 64º
classificado; no Departamento de Recursos Humanos e Gestão
de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
87º
DEBORA FIORATO CARDIA DE CASTRO
88º
GEISE MARA ARANTES
89º
KATIA SILENI MAITAN
90º
MARISETE APARECIDA MACON
91º
DEISE CRISTINA DOMINGUES CARVALHO
92º
MARIA CONCEICAO BELIN
93º
ELAINE GARCIA CORTEZ OLIVEIRA
94º
REGIANE LOURENCO DA SILVA
95º
CRISTIANE APARECIDA MATHEUS CASTANHEIRO
96º
VANESSA FELIX FERREIRA
97º
JULIANA THAIS RIBEIRO VITAL
98º
MARIA CLAUDIA OKIISHI
99º
MARIANA VICENTE PEREIRA RODRIGUES
100º PATRICIA RIBEIRO GARCIA
101º MARIA DE FATIMA FERREIRA MENCK
102º SANDRA HELENA SOUSA LEAL HENRIQUES
103º MARILIA HILDEBRAND CORDEIRO
104º LUZIA CORREA DE SOUZA BORGES
105º CLAUDIA GUIMARAES
106º CLAUDIA ZANUTO DAMIATI
Estância Turística de Avaré, 09 de Fevereiro de 2011.
ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 14/2011

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no
Concurso Público nº 007/2010, publicado em 30/10/2010, homologado em 06/01/2011, publicado em 08/01/2011, para o emprego público de Professor de Educação Básica I, conforme
classificação abaixo descrita; para comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste
Edital, considerando o não comparecimento do 2º e 4º classificado e desistência do 1º, 3º e 1º-PNE classificado; no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio
Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
10º
MARIANA VERPA
11º
DANIELA ALTAFINI BATISTA
12º
LUCIA HELENA CLETO
13º
MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
14º
APARECIDA DE FATIMA JERONYMO LIMA
15º
ALESSANDRA OLIVEIRA MOURA
16º
ANDREIA ALVES SOARES
17º
DANIELE PEREIRA VARRASCHIN
18º
MARIA CONCEICAO BELIN
19º
ANA CAROLINA CAMPOS DOS SANTOS
20º
BEATRIZ DE VALEGA
21º
ROSANA ROSSELI RODRIGUES VELDT
22º
ANA PAULA COELHO CAPELIM
Estância Turística de Avaré, 09 de Fevereiro de 2011.
ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C.
127/2010 E 045/2004
DENOMINAÇÃO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
Compreende os cargos que se destinam a regência de classe de
creche, educação infantil, ensino fundamental, suplência I (EJA),
bem como a execução de trabalhos relativos a implementação
das grades curriculares e a coordenação de disciplinas.

AVARÉ, 12 DE FEVEREIRO DE 2011
REQUISITO
Ensino Médio Completo com habilitação para o
magistério e/ou curso de Licenciatura Plena em Pedagogia.
CARGA HORÁRIA
24 horas semanais sendo 20 horas-aula
de trabalho com aluno e 4 horas-aula de trabalho pedagógico,
sendo 2 horas-aula de trabalho coletivo e 2 horas-aula em local
de livre escolha.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 15/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no
Concurso Público nº 006/2010, publicado em 30/10/2010, homologado em 06/01/2011, publicado em 08/01/2011, para o cargo
de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, conforme classificação abaixo descrita; para comparecerem no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital,
considerando o não comparecimento do 14º e 15º classificado e
desistência do 2º e 6º classificado; no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do
Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
26º
SIMONE ALVES
27º
BEATRIZ APARECIDA SALGADO
28º
ADRIANA RODRIGUES PIMENTEL
29º
EUNICE ESTEVES BALESTERO DE OLIVEIRA
Estância Turística de Avaré, 09 de Fevereiro de 2011.
ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO
ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Compreende as tarefas que se destinam a executar sob Supervisão, serviços de atendimento das crianças em suas necessidades diárias, cuidando de alimentação, higiene e recreação, garantindo seu bem estar, adaptação e desenvolvimento físico e
mental, visando a alfabetização e o desenvolvimento educacional. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO
Ensino Médio Completo com habilitação para o
magistério e/ou curso de Licenciatura Plena em Pedagogia.
CARGA HORÁRIA
40 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 16/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no
Concurso Público nº 003/2007, homologado pelo Decreto nº
1.661 de 20/02/2008 e prorrogado pelo Decreto nº 2.292 de 07/
01/2010, para o cargo de PEB II- Educação Física, conforme
classificação abaixo descrita; para contrato temporário regido
pelo CLT para substituição de professor afastado, para comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data
da publicação deste Edital, considerando o não comparecimento
do 7º classificado; no Departamento de Recursos Humanos e
Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810. A
atribuição de aulas será no dia 01/02/2011 às 17 horas na Secretaria Municipal da Educação.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
08º
MARIANA BRUNO DA SILVA
Estância Turística de Avaré, 09 de Fevereiro de 2011.
ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO
ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/
2010 E 045/2004
DENOMINAÇÃO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
Compreende os cargos que se destinam a regência de classe em
ensino fundamental 1ª a 8ª , suplência II (EJA) e ensino médio,
bem como a execução de trabalhos relativos a implementação
das grades curriculares e a coordenação de disciplinas.
REQUISITO
Habilitação específica de ensino superior em curso de Licenciatura de graduação plena, com habilitações específicas em área própria ou específica de nível superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente.
CARGA HORÁRIA
Mínima de 20 horas-aula e máxima de 33
horas-aula sendo 80% de trabalho em sala de aula com alunos e
20% de horas de trabalho pedagógico das quais 50% se destina
ao trabalho pedagógico na U.E.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 17/2011

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados Concurso Público nº 001/2010, homologado pelo Edital nº 001/2010 de
11/05/2010, para o cargo de Escriturário, a 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 no Centro Administrativo.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
23 º Tiago Faria de Assis
24º
Fernando Arlindo de Oliveira
25º
Bruna Miranda
Estância Turística de Avaré, 09 de Fevereiro de 2011.
ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO
ESCRITURÁRIO
Compreende em executar serviços gerais de escritório, das diversas unidades administrativas, tais como a classificação de
documentos e correspondência, transcrição de dados, lançamentos, prestação de informações, arquivos, informática em geral e atendimento ao público. Executa tarefas afins designadas
pela chefia imediata.
REQUISITO
Ensino Médio Completo.
CARGA HORÁRIA
40 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 18/2011

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no
Concurso Público nº 006/2010, publicado em 30/10/2010, homologado em 06/01/2011, publicado em 08/01/2011, para a função de PEB II- Educação Artística, conforme classificação abaixo descrita; para contrato temporário regido pela CLT para substituição de Professor afastado, a comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste
Edital,considerando a desistência do 2º classificado; no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua
Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
4º
EDNA LUZIA BRESSAN FAZIO
Estância Turística de Avaré, 09 de Fevereiro de 2011.
ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO
ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C.
127/2010 E 045/2004
DENOMINAÇÃO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
Compreende os cargos que se destinam a regência de classe em
ensino fundamental 1ª a 8ª, suplência II (EJA) e ensino médio, bem
como a execução de trabalhos relativos à implementação das
grades curriculares e a coordenação de disciplinas.
REQUISITO
Habilitação específica de ensino superior em curso de Licenciatura de graduação plena, com habilitações específicas em área própria ou específica de nível superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente.
CARGA HORÁRIA
Mínima de 20 horas-aula e máxima de 33
horas-aula sendo 80% de trabalho em sala de aula com alunos e
20% de horas de trabalho pedagógico das quais 50% se destina
ao trabalho pedagógico na U.E.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Centro Administrativo Municipal
Departamento de Fiscalização e ISS
AVISO AOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS DO
BALNEÁRIO COSTA AZUL I – II - III
Conforme oficio nº. 1620/10 da Promotoria de Justiça de Avaré,
NOTIFICAMOS a todos os proprietários dos imóveis localizados no
Balneário Costa Azul I , II e III , que utilizam fossa negra ao invés de
fossa septica, para a devida adequação, no prazo de 30 (trinta)
dias. Mais informações procurar o Departamento de Fiscalização
ou Secretaria da Habitação, no Centro Administrativo Municipal , à
Rua Rio Grande do Sul, 1.810.
Avaré, 21 de janeiro de 2011.
Flávio Valentin Denardi - RG 4.577.221-6
Supervisor Depto. Fiscalização e ISS
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 19/2011

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 021/2011

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 22/2011

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados Concurso Público nº 001/2010, homologado pelo Edital nº 001/2010 de
11/05/2010, para o cargo de Servente (Limpeza), a 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 no Centro Administrativo.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
23 º José Eduardo Lufti
24º
Joaquim Henrique Martins de Souza
25º
Rosana Aparecida Collura
26º
Flavia Garcia da Costa
27º
Mirtes Cardoso
28º
Isabel Cristina de Andrade
29º
Viviane Roberta Panccione Rodrigues
30º
Cristina Aparecida Gomes
31º
Maria Lucia Rodrigues Marques
32º
Tatiane Baptista Pinto
33º
Karina Apareida Seara
34º
Janaina Bonfim Soares Carvalho
35º
Sandra Vieira Bezerra
Estância Turística de Avaré, 09 de Fevereiro de 2011.

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, atendendo determinação judicial exarada nos autos do Processo nº 670/10 (Mandado de Segurança), da 1ª Vara Cível da Camarca de Avaré/SP,
convoca os classificados no Concurso Público nº 003/2007,
homologado pelo Decreto nº 1.661 de 20/02/2008 e prorrogado
pelo Decreto nº 2.292 de 07/01/2010, para o cargo de Professor PEB II- Educação Artística, conforme classificação abaixo
descrita, para comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento
de Recursos Humanos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
02°
Sandra Regina Bexiga Gianetti
04º
Fatima Aparecida Vianna Ribeiro

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no
Concurso Público nº 006/2010, publicado em 30/10/2010, homologado em 06/01/2011, publicado em 08/01/2011, para a função de PEB II - Educação Artística, conforme classificação
abaixo descrita; para contrato temporário regido pela CLT para
substituição de Professor afastado, a comparecerem no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação
deste Edital,considerando a necessidade de suprir licença saúde; no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
5º
SANDRA REGINA BEXIGA GIANETTI

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO
SERVENTE (LIMPEZA)
Compreende em executar trabalho rotineiro de limpeza em geral nos
prédios municipais, espanando, varrendo, lavando ou encerando
dependências, móveis, utensílios e instalações, bem como preparar
e servir café, chás e outros, para atender as necessidades da
administração municipal, manter as condições de higiene e conserva-las. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO
Ensino Fundamental Incompleto.
CARGA HORÁRIA
40 horas semanais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 20/2011

O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no Concurso Público nº 001/2010, homologado pelo Edital nº 001/2010
de 11/05/2010, publicado em 08/01/2011, para o cargo de Auxiliar
de Desenvolvimento Infantil (Antigo Inspetor de Alunos),
conforme classificação abaixo descrita; para comparecerem no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e Gestão
de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
14º
Rafael de Oliveira Lima
15º
Nilson Zanlucki Neto
16º
Maria Aparecida de Jesus Pereira Santos
17º
Maria Aparecida de Oliveira
18º
Luciana de Souza Araújo
19º
Michele Cristina de Souza Soussume
20º
Leovane de Almeida
21º
José Ricardo Mançano
22º
Mileine Porfírio
23º
George Henrique Ramos Passos
Estância Turística de Avaré, 09 de Fevereiro de 2011.
ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 127/2010
DENOMINAÇÃO
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ANTIGO INSPETOR DE ALUNOS)
Compreende as tarefas que se destinam a executar sob Supervisão, serviços de atendimento das crianças em suas necessidades diárias, cuidando de alimentação, higiene e recreação, garantindo seu bem estar, adaptação e desenvolvimento físico e
mental, visando a alfabetização e o desenvolvimento educacional. Executa tarefas afins designadas pela chefia imediata.
REQUISITO
Ensino Fundamental Completo
CARGA HORÁRIA
40 horas semanais

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C.
127/2010 E 045/2004

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C.
127/2010 E 045/2004
DENOMINAÇÃO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
Compreende os cargos que se destinam a regência de classe em
ensino fundamental 1ª a 8ª, suplência II (EJA) e ensino médio, bem
como a execução de trabalhos relativos à implementação das
grades curriculares e a coordenação de disciplinas.
REQUISITO
Habilitação específica de ensino superior em curso de Licenciatura de graduação plena, com habilitações específicas em área própria ou específica de nível superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente.
CARGA HORÁRIA
Mínima de 20 horas-aula e máxima de 33
horas-aula sendo 80% de trabalho em sala de aula com alunos e
20% de horas de trabalho pedagógico das quais 50% se destina
ao trabalho pedagógico na U.E.
Estância Turística de Avaré, aos 10 dias de Fevereiro de 2011.

DENOMINAÇÃO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
Compreende os cargos que se destinam a regência de classe em
ensino fundamental 1ª a 8ª, suplência II (EJA) e ensino médio, bem
como a execução de trabalhos relativos à implementação das
grades curriculares e a coordenação de disciplinas.
REQUISITO
Habilitação específica de ensino superior em curso de Licenciatura de graduação plena, com habilitações específicas em área própria ou específica de nível superior em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente.
CARGA HORÁRIA
Mínima de 20 horas-aula e máxima de 33
horas-aula sendo 80% de trabalho em sala de aula com alunos e
20% de horas de trabalho pedagógico das quais 50% se destina
ao trabalho pedagógico na U.E.
Estância Turística de Avaré, aos 10 dias de Fevereiro de 2011.

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 21A/2011
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado pelo Sr Rogelio Barcheti Urrea, convoca os classificados no
Concurso Público nº. 006/2010, publicado em 30/10/2010, homologado em 06/01/2011, publicado em 08/01/2011, para emprego público de Professor de Educação Básica I, conforme classificação abaixo descrita; para comparecerem no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação deste
Edital, considerando a necessidade de atribuir sala de aula de
suplência I - EJA; no Departamento de Recursos Humanos e Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº. 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
107º MARCIA RIGHI DE ANDRADE
ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C.
127/2010 E 045/2004
ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C.
127/2010
DENOMINAÇÃO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
Compreende os cargos que se destinam a regência de classe de
creche, educação infantil, ensino fundamental, suplência I (EJA),
bem como a execução de trabalhos relativos a implementação
das grades curriculares e a coordenação de disciplinas.
REQUISITO
Ensino Médio Completo com habilitação para o
magistério e/ou curso de Licenciatura Plena em Pedagogia.
CARGA HORÁRIA
24 horas semanais sendo 20 horas-aula
de trabalho com aluno e 4 horas-aula de trabalho pedagógico,
sendo 2 horas-aula de trabalho coletivo e 2 horas-aula em local
de livre escolha.
Estância Turística de Avaré, aos 10 dias de fevereiro de 2.011.
ROGELIO BARCHETI URREA
PREFEITO

AGENDE SUA CONSULTA NA
COMODIDADE DE SUA CASA

0800-7701920
NESSE GOVERNO, ACABAMOS COM AS FILAS E
AUMENTAMOS PARA 10 MIL CONSULTAS TODO MÊS.

INEDITORIAIS
O CONSEHO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL – CMAS
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA
INFORMA RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA RENOVAÇÃO
DE CERTIFICADOS
1 Oficio solicitando a Renovação de Inscrição
2 Plano de Trabalho elaborado em consonancia com as determinações constantes do Artigo nº116 parag´rafo 1º da Lei Federal
8.666 de 21 de junho de1993 e suas alterações posteriores (identificação do objeto a ser executado, metas a serem atingidas,
etapas ou fases de execução
3 Plano de Aplicação dos recursos fianceiros
4 Cartão do CNPJ atualizado
5 Comprovante de regularidade junto ao FGTS
6 Certidão Negativa de débito ao INSS
7 Relatório de atividades desenvolvidas no exercício de 2010
8 Declaração do Presidente de que a entidade Social não está
impedida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo de
receber recursos públicos
9 Cópia dos Estatutos
10 Cópia do RG e CPF do dirigente máximo da Entidade
11 Comprovação do Registro Civil da Entidade em Cartório de
Titulos e Documentos
12 Ata da eleição e posse da Atual Diretoria
13 Atestado de Funcionamento expedido por Autoridade Estadual
em atividade no municipio
14 Cópia do Decreto ou Lei Municipal que confere a Entidade o
Titulo de Utilidade Pública
Informamos que o prazo dos atuais Certificados vencem em 31/
03/2011 e a apresentação dos documentos o quanto antes, agiliza
a entrega do Certificado Renovado até 31/03/2012.
Maiores informações poderão ser colhidas junto a sala dos Conselhos municipais sito à Rua Rio grande do Sul, 1750 – Fundos –
Fone : 14-3711-1430 ramal 1437 ou através do endereço eletronico:
secmunicipais@hotmail.com
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Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social
Conselho Municipal da Assistência Social –
CMAS
Lei Federal nº 8.742/93
Lei Municipal nº 237/98
Decreto 2.591/10

Convocação

O Presidente do Conselho Municipal de Assistencia e Desenvolvimento Social (CMAS) Sr. José Marcos Guazzellli Filho, vem
por meio deste convocar o/a Conselheiros e Suplentes do
CMAS, para participar da reunião Extraordinária que será
realizada no dia 17/02/11 às 09:00h na sala dos conselhos municipais junto à Secretaria M. Assistência e Desenvolvimento
Social sito a Rua Rio Grande do Sul, 1750, fundos.
Pautas:
- Leitura da Ata
- Avaliação de documentos encaminhados
- Responder / elaborar RCC da ICS
A participação de todos é muito importante, caso de imprevistos
favor informar por escrito.
Atenciosamente,
e-mail: cmasavare@hotmail.com

AVARÉ, 12 DE FEVEREIRO DE 2011

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2011

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2011

A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Hadel Aurani, convoca os classificados no Concurso Público nº 01/2010, homologado pelo Edital de 11/02/2011,
para o emprego de CONTADOR, conforme classificação abaixo
descrita; para comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco), a
partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de
Recursos Humanos, situado a Praça Romeu Bretas nº 163, das
08:00h às 12:00h e das 15:00h às 17:00h. O não comparecimento
no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
1
Wanderley Aparecido Prestes dos Santos
Estância Turística de Avaré, 11 de fevereiro de 2011.
HADEL AURANI
Presidente

A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Hadel Aurani, nos termos do item 18.4 do Edital do
Concurso Público 01/2010, homologado pelo Edital de 11/02/2011,
convoca os classificados do cadastro de reserva, para o emprego de PROFESSOR DE CIÊNCIAS PARA O ENSINO BÁSICO, a
título de substituição, conforme classificação abaixo descrita,
para comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco), a partir da
data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos
Humanos, situado a Praça Romeu Bretas nº 163, das 08:00h às
12:00h e das 15:00h às 17:00h. O não comparecimento no prazo
acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
1
Eva Ivone Ponce
Estância Turística de Avaré, 11 de fevereiro de 2011.
HADEL AURANI
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2011
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Hadel Aurani, convoca os classificados no Concurso Público nº 01/2010, homologado pelo Edital de 11/02/2011,
para o emprego de OPERADOR DE COMPUTADOR, conforme
classificação abaixo descrita; para comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco), a partir da data da publicação deste Edital, no
Departamento de Recursos Humanos, situado a Praça Romeu
Bretas nº 163, das 08:00h às 12:00h e das 15:00h às 17:00h. O
não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da
vaga.
Class. Nome
1
Jaciene Aparecida Cordeiro da Silva
Estância Turística de Avaré, 11 de fevereiro de 2011.
HADEL AURANI
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2011
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Hadel Aurani, convoca os classificados no Concurso Público nº 01/2010, homologado pelo Edital de 11/02/2011,
para o emprego de PROCURADOR FUNDACIONAL, conforme
classificação abaixo descrita; para comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco), a partir da data da publicação deste Edital, no
Departamento de Recursos Humanos, situado a Praça Romeu
Bretas nº 163, das 08:00h às 12:00h e das 15:00h às 17:00h. O
não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da
vaga.
Class. Nome
1
José de Souza Alves Neto
Estância Turística de Avaré, 11 de fevereiro de 2011.
HADEL AURANI
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2011

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ – FREA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2011

A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Hadel Aurani, convoca os classificados no Concurso Público nº 01/2010, homologado pelo Edital de 11/02/2011,
para o emprego de AUXILIAR DE LIMPEZA, conforme classificação abaixo descrita; para comparecerem no prazo máximo de 05
(cinco), a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos, situado a Praça Romeu Bretas nº
163, das 08:00h às 12:00h e das 15:00h às 17:00h. O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
1
Cristina Batista
2
Alessandra Aparecida Greguer
3
Adriana Aparecida de Oliveira Petry
4
Silvana Domingos
5
Renata Cristina Bento
6
Lourdes Soares do Nascimento
Estância Turística de Avaré, 11 de fevereiro de 2011.
HADEL AURANI
Presidente

A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Hadel Aurani, convoca os classificados no Concurso Público nº 01/2010, homologado pelo Edital de 11/02/2011,
para o emprego de PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL,
conforme classificação abaixo descrita; para comparecerem no
prazo máximo de 05 (cinco), a partir da data da publicação deste
Edital, no Departamento de Recursos Humanos, situado a Praça
Romeu Bretas nº 163, das 08:00h às 12:00h e das 15:00h às
17:00h. O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
1
Renata Bruno Magliano
2
Mariana Verpa
Estância Turística de Avaré, 11 de fevereiro de 2011.
HADEL AURANI
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006/2011
A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Hadel Aurani, convoca os classificados no Concurso Público nº 01/2010, homologado pelo Edital de 11/02/2011,
para o emprego de PROFESSOR DE INGLÊS PARA O ENSINO
BÁSICO, conforme classificação abaixo descrita; para comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco), a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos, situado a Praça Romeu Bretas nº 163, das 08:00h às 12:00h e das
15:00h às 17:00h. O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
1
Andreia Dias Schmidt
Estância Turística de Avaré, 11 de fevereiro de 2011.
HADEL AURANI
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 008/2011

A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Hadel Aurani, convoca os classificados no Concurso Público nº 01/2010, homologado pelo Edital de 11/02/2011,
para o emprego de PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR - FÍSICA,
conforme classificação abaixo descrita; para comparecerem no
prazo máximo de 05 (cinco), a partir da data da publicação deste
Edital, no Departamento de Recursos Humanos, situado a Praça
Romeu Bretas nº 163, das 08:00h às 12:00h e das 15:00h às
17:00h. O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
1
Adilson Camilo de Barros
Estância Turística de Avaré, 11 de fevereiro de 2011.
HADEL AURANI
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 009/2011

A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Hadel Aurani, nos termos do item 18.4 do Edital do
Concurso Público 01/2010, homologado pelo Edital de 11/02/2011,
convoca os classificados do cadastro de reserva, para o emprego de PROFESSOR DE FÍSICA PARA O ENSINO SUPERIOR, a
título de substituição, conforme classificação abaixo descrita;
para comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco), a partir da
data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos
Humanos, situado a Praça Romeu Bretas nº 163, das 08:00h às
12:00h e das 15:00h às 17:00h. O não comparecimento no prazo
acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
2
Patrícia Correa
Estância Turística de Avaré, 11 de fevereiro de 2011.
HADEL AURANI
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 010/2011

A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Hadel Aurani, convoca os classificados no Concurso Público nº 01/2010, homologado pelo Edital de 11/02/2011,
para o emprego de PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR - EDUCAÇÃO FÍSICA, conforme classificação abaixo descrita; para
comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco), a partir da data da
publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos,
situado a Praça Romeu Bretas nº 163, das 08:00h às 12:00h e
das 15:00h às 17:00h. O não comparecimento no prazo acima
implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
1
Mário Augusto Arca
2
Norma Ornelas Montebugnoli Catib
Estância Turística de Avaré, 11 de fevereiro de 2011.
HADEL AURANI
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 011/2011

A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Hadel Aurani, convoca os classificados no Concurso Público nº 01/2010, homologado pelo Edital de 11/02/2011,
para o emprego de PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR - LETRAS, conforme classificação abaixo descrita; para comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco), a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos, situado a
Praça Romeu Bretas nº 163, das 08:00h às 12:00h e das 15:00h
às 17:00h. O não comparecimento no prazo acima implicará na
desistência da vaga.
Class. Nome
1
Jones Ferreira Vicente
Estância Turística de Avaré, 11 de fevereiro de 2011.
HADEL AURANI
Presidente
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 012/2011

PORTARIA Nº 07/2011, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2011.

A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Hadel Aurani, convoca os classificados no Concurso Público nº 01/2010, homologado pelo Edital de 11/02/2011,
para o emprego de PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR - HISTÓRIA, conforme classificação abaixo descrita; para comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco), a partir da data da publicação
deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos, situado a
Praça Romeu Bretas nº 163, das 08:00h às 12:00h e das 15:00h
às 17:00h. O não comparecimento no prazo acima implicará na
desistência da vaga.
Class. Nome
1
Paulo Pizzigatti Diniz de Almeida
Estância Turística de Avaré, 11 de fevereiro de 2011.
HADEL AURANI
Presidente

Dispõe sobre a abertura de vagas em Concurso Público, no
âmbito da Fundação Regional Educacional de Avaré e dá outras
providências.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 013/2011

A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Hadel Aurani, convoca os classificados no Concurso Público nº 01/2010, homologado pelo Edital de 11/02/2011,
para o emprego de PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR - PEDAGOGIA, conforme classificação abaixo descrita; para comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco), a partir da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos, situado a Praça Romeu Bretas nº 163, das 08:00h às 12:00h e das
15:00h às 17:00h. O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
1
Marli Suzana Forteza Paixão
Estância Turística de Avaré, 11 de fevereiro de 2011.
HADEL AURANI
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 014/2011

A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Hadel Aurani, convoca os classificados no Concurso Público nº 01/2010, homologado pelo Edital de 11/02/2011,
para o emprego de PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR - CIÊNCIAS SOCIAIS, conforme classificação abaixo descrita; para
comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco), a partir da data da
publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos,
situado a Praça Romeu Bretas nº 163, das 08:00h às 12:00h e
das 15:00h às 17:00h. O não comparecimento no prazo acima
implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
1
Natalia Cristina Marciola Sganzella
2
Adriano Pereira da Silva
Estância Turística de Avaré, 11 de fevereiro de 2011.
HADEL AURANI
Presidente

HADEL AURANI, Presidente da Fundação Regional Educacional
de Avaré – FREA, no uso de suas atribuições:
CONSIDERANDO que a Fundação Regional Educacional de Avaré
realizou concurso público para provimento de empregos públicos
e formação de cadastro de reserva;
CONSIDERANDO a aposentadoria da professora do ensino fundamental Conceição Aparecida Franco de Freitas, datada de 04
de fevereiro de 2011;
CONSIDERANDO a existência de aulas ainda não atribuídas nas
disciplinas atinentes ao emprego público de professor de ciências sociais do ensino superior,
RESOLVE:
Art. 1º Fica elevada em mais 01 (uma) unidade, o número de
vagas de professor de ensino fundamental, constante do Edital
de Convocação do Concurso Público nº 01/2010, homologado
pelo Edital publicado de 11/02/2011.
Art. 2º Fica elevada em mais 01 (uma) unidade, o número de
vagas de Professor Ciências Sociais do ensino superior, constante do Edital de Convocação do Concurso Público nº 01/2010,
homologado pelo Edital publicado de 11/02/2011.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Avaré, 11 de fevereiro de 2011.
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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

HADEL AURANI
Presidente

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO
DO CONCURSO PÚBLICO Nº: 01/2010
FAZ SABER A TODOS QUE HOMOLOGA O RESULTADO FINAL
DO CONCURSO PÚBLICO Nº: 01/2010 DA FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ E DÁ PROVIDÊNCIAS
HADEL AURANI, Presidente da FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ, no desempenho de suas atribuições legais e
em conformidade com o Edital do Concurso Público n.º 01/2010,
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele
tiverem conhecimento, que HOMOLOGA parcialmente o resultado
do Concurso Público nº 01/2010 da FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL DE AVARÉ, para provimento dos empregos relacionados nas referidas classificações finais, ressalvados os empregos de professor de artes do ensino superior, ainda pendentes
de recurso.
Estância Turística de Avaré, 11 de fevereiro de 2011.
HADEL AURANI
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 015/2011

A Fundação Regional Educacional de Avaré, neste ato representado pelo Sr. Hadel Aurani, convoca os classificados no Concurso Público nº 01/2010, homologado pelo Edital de 11/02/2011,
para o emprego de PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO - MÚSICA,
conforme classificação abaixo descrita; para comparecerem no
prazo máximo de 05 (cinco), a partir da data da publicação deste
Edital, no Departamento de Recursos Humanos, situado a Praça
Romeu Bretas nº 163, das 08:00h às 12:00h e das 15:00h às
17:00h. O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
1
Rosane Messias dos Santos
Estância Turística de Avaré, 11 de fevereiro de 2011.
HADEL AURANI
Presidente

EXPOSIÇÃO DA FEIRARTE
(FEIRA DE ARTESANATO DE AVARÉ)
A Feirarte retorna suas atividades, convidando
os amigos, clientes e visitantes que estejam a
passeio ou a serviço na cidade, para conhecer
um pouco do nosso artesanato.
Dias: 12 e 13 de fevereiro
Horário: Das 10:00 às 18:00 horas
Local: Secretaria de Turismo
Av. Pref. Paulo Novaes, 11 - Avaré/SP
Mais informações, fale com
Aris Pimenta pelo celular (14) 9728-6704

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
TURÍSTICADE AVARÉ NO
PAÇO MUNICIPAL, CENTRO
ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

22

SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 498

AVARÉ, 12 DE FEVEREIRO DE 2011

EDUCAÇÃO:

Mais de 10 mil alunos retornaram às aulas
Com bons
resultados em
avaliações de
âmbito nacional,
Avaré inicia o ano
letivo com algumas
ferramentas
pedagógicas que
facilitarão o
processo de ensino
em sala de aula

Nesta segunda-feira,
07, a rede municipal de
ensino da cidade de Avaré
retomou suas atividades
educacionais com a expectativa de mais um ano
de sucesso na educação
de nossos alunos. Retornaram às aulas 10.250 alunos, contando com as
CEIS e EJA (Educação de
Jovens e Adultos), suplência I e II, 3º ano do ensino médio, ensino fundamental de 1º ao 5º ano e
ensino infantil.
Com bons resultados
em avaliações de âmbito
nacional, como a marca
de 5.5 no Ideb, que é o
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, a
Prefeitura de Avaré, visando manter e melhorar
a qualidade da aprendizagem, inicia o ano letivo de
2011 com algumas ferramentas pedagógicas que
auxiliarão na didática dos
professores e facilitarão o
processo de ensino em
sala de aula.
Para marcar o início
das atividades, a Secretaria Municipal de Educação promoveu, no último
dia 2, uma palestra motivacional para o corpo
docente ministrada por
Erik Penna.
Dentre as ferramen-

tas pedagógicas adquiridas, o município já pode
contar com salas multifuncionais que atendem
crianças portadoras de
necessidades especiais;
com o PROINFO – Programa de Informática nas
escolas; entre outros,
sem falar que o prefeito
Rogélio Barcheti deverá
entregar ainda este ano
lousas digitais em todas
as escolas da rede.
Com a inauguração de
dois Centros de Educação Infantil no ano passado, CEI “Profª Maria
Lúcia Batistetti Rodrigues”, no Bairro Santa
Elizabeth, e CEI “Profª
Maurícia Vilas Boas Delazari Alves”, no Bairro
Camargo, e mais a ampliação das CEIS “Maria
Isabel Abs Pimentel”,
“Olga Giraldi”, “Ana Soares”, “Adalgisa Ward”,
“Carolina Puzzielo”,
“Dona Bidunga” e
EMEB “Zainy Zequi”,
fato que contribuirá com
o aumento do número de
vagas, nenhuma criança
ficará fora das creches
em 2011, sanando de uma
vez por todas o déficit
que havia. Em busca de
atender a necessidade de
alguns cidadãos avareenses, o prefeito pretende
inaugurar ainda esse ano
uma CEI noturna.
Com todos esses elementos, os educadores
retornaram às aulas motivados e a educação em
Avaré espera elevar os
números do Ideb, superando a média de 5.5, que
já foi maior que a média
nacional e de cidades
como Botucatu (4.9), Santos (5.3), São Paulo (5.2),
Campinas (5.4) e Itu (5.3).

CEI “Profª Maurícia Vilas Boas Delazari Alves”, no bairro Camargo, inaugurado no ano passado

SAÚDE:

CRAS I realiza ações de convivência
com grupo de idosos
O Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS) I, localizado no
bairro Brabância, realiza
semanalmente ações de
convivência com o intuito de melhorarar a qualidade de vida do idoso.
O grupo denominado
“Memória Viva”, realiza
exercícios de racíocinio
lógico, alongamentos, caminhadas, com a finalidade de trabalhar a psicomotricidade, aprimoar o
desenvolvimento psicomotor e auto estima dos
participantes.
Nos encontros onde
são realizadas as caminhadas, o Programa Saúde da Família (PSF) Dr.
Cecílio Jorge Neto também está presente, formando uma parceria en-

Idosos durante uma das atividades desenvolvidas

tre profissionais de saúde
e agentes comunitários de
saúde. Os encontros contam também com a participação do fisioterapeuta
Dr. Marcelo (profissional
vonluntário), que explica a

importância das atividades
físicas e incentiva a continuidade dos exercícios
diariamente.
A equipe do CRAS I
convida os interessados
que residem em sua área

de abrangência a participar do grupo. O próximo
evento será realizado no
dia 25/02/2011 às 8h00,
na Rua Dary Silveira
Barcellos nº 102, Brabância.
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MEMÓRIA VI VA:

Lições e iniciativas dos primeiros educadores
O Rio Novo tornou-se Distrito Escolar em 1871

Alunos do Externato Santa Clara, aberto em 1900, se destacaram nas
artes e na religião

GESIEL JÚNIOR
Sobre educação em
Avaré o registro inicial a
respeito do tema mereceu a seguinte anotação
de Jango Pires: “1864. A
primeira escola do lugar
era dirigida pelo mestreescola Manoel Marcellino de Souza Franco.
Essa escola ficava na
Travessa Ipiranga, atual
Rua Pará, nº 26”.
Pois bem, em sua
própria residência, Maneco Dionísio, ainda rapazola, transmitia noções do beabá para
meninos da vizinhança.
Em áreas sertanejas,
no Império, o acesso ao
ensino era privilégio de
poucos e o povoado ainda nem dispunha de
professores nomeados
pelo governo.
A primeira escola
pública masculina do
Rio Novo aparece criada pela Lei nº 12, de 9
de março de 1871, época em que o lugar tornou-se Distrito Escolar.
Para essa cadeira é designado João Padilha de
Queiroz, educador que

sozinho lecionou no patrimônio por cinco anos.
Em 1885 é aberta a
primeira escola particular chamada de Colégio
Azurara. Criada e dirigida pelo professor e jornalista José Joaquim Pereira de Azurara a mesma funcionou no prédio
da primitiva Câmara de
Vereadores, na esquina
da Rua da Cadeia com
a Tr a v e s s a A l e g r e ,
hoje cruzamento das
Ruas Bahia e Pernambuco. Seus 40 alunos
ali também aprendiam
teatro e música.
Nas quatro escolas
públicas existentes no Rio
Novo estudavam 173 alunos. Porém, a grande
maioria da população não
sabia ler e nem escrever,
pois de um total de 8.704
habitantes, conforme dados publicados pelo “Almanaque do Rio-Novense”, em 1888 havia na
vila 7.765 analfabetos.
Entretanto, os de vida
mais abastada podiam ser
matriculados em escolas
particulares. Mas algumas
iniciativas não vingaram
como o caso do Colégio

Porto, inaugurado em
1887. Destinado a admitir
apenas moças, filhas de
pessoas de destaque e
“granfas”, conforme anotou Jango Pires, logo fechou as portas.
PALMATÓRIA E
FARDA AZUL - No decorrer dos primeiros anos
do Brasil-República, sob
forte influência positivista, a educação escolarizada é alçada a uma
grande relevância social
e política.
Acentua-se o interesse do Estado pela construção de escolas. É
quando surgem os grupos
escolares. Porém, como
faltavam recursos humanos e materiais para a
educação pública, o ensino privado rapidamente ocupou os espaços vazios, sobretudo no ensino
secundário.
Assim, em 1899 é
aberto o Colégio Albernaz, situado na esquina da
Rua São Paulo com a
Pará. Dirigiu-o com auxílio de suas irmãs o engenheiro Antonio Felix de
Faria Albernaz, mas essa
escola também teve pou-

O 1º Grupo Escolar de Avaré, recém-inaugurado, 1908.

quíssima duração.
Em 1900 o professor
Joaquim Augusto dos
Santos, mais conhecido
pelo apelido de “Gatinho”, funda e dirige o
Externato Santa Clara,
no princípio instalado no
na esquina da Rua Major
Vitoriano e depois na esquina da Rua Pará com
o Largo da Matriz.
Jango Pires estudou
nesse colégio e suas são
as lembranças da pedagogia do tempo. Os alunos, todos do sexo masculino, “cantavam” a tabuada de Barker, aprendiam a aritmética progressiva de Antônio Trajano e eram motivados a
ler as obras de Rangel
Pestana.
“O Externato – descreveu – exigia um fardamento azul, com os
quais os alunos se apresentavam nos dias de festas cívicas e religiosas.
Faziam exercício militar
com carabinas de pau”.
“Gatinho”, segundo o
memorialista, ainda lecionava aplicando castigos
corporais como a palmatória, a vara de marmelo

e a cabeça de burro. “Método prático para avivar a
inteligência e de ótimo resultado por ser convincente”, interpretou.
Entre os seus matriculados, o Externato Santa
Clara teve figuras notáveis como os irmãos Augusto e Lindolpho Esteves. Enquanto o primeiro
tornou-se artista plástico
e ceroplasta, o segundo se
fez padre e é considerado um dos mais importantes oradores sacros de
sua época.
Outros nomes atuantes da antiga Avaré estudaram nesse educandário, dentre os quais, José
(Dico) Mercadante, Januário Lutti, Orlando Toschi, Benedito Jorge, Francisco Teixeira de Araújo,
Antonio Pires de Araújo
e Azarias Pires Corrêa.
ENFIM, O GRUPO
ESCOLAR - Nessa
mesma época funcionava outra escola particular num pitoresco sobrado erguido na Rua Piauí
e que era mantida por um
casal de educadores austríacos: Luiz de Job, professor de matemática, e

Maria Elisabeth Pliger,
formada em desenho
pela Escola de Trento,
Itália. Mais tarde, ambos
seriam avós maternos da
célebre pintora Djanira,
que ali nasceu em 1914.
Até o ano de 1906 as
escolas públicas masculinas e femininas atendiam em salas de aulas alugadas pelo Estado ou em
áreas isoladas na zona
rural. Lecionavam no
município, conforme dados contidos no “Almanaque de Avaré”, os professores públicos Antonio
Alencastro de Azevedo,
Manoel de Matos Aires,
Matilde Vieira, Maria
Francisca de Oliveira,
Sebastião de Castro Pinheiro, Francisco Belisário do Amaral e Antonio
Fernandes Negrão.
Em 1905 o Colégio
Azurara é reaberto e ofereceu vagas para 48 alunos. Dois anos depois, o
Grupo Escolar “Edmundo Trench” é inaugurado
com 10 classes e 330 alunos, fato muito representativo para o avanço da
educação na história avareense.

24

SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 498

AVARÉ, 12 DE FEVEREIRO DE 2011

EDUCAÇÃO:

Escolhida a logomarca do Sesquicentenário de Avaré

Durante a primeira
reunião de trabalho da
Comissão encarregada
de preparar as celebrações dos 150 anos de fundação de Avaré, realizada no Paço Municipal na
manhã da última quintafeira, 10, a logomarca do
Sesquicentenário, idealizada por Givanildo Pereira, o Tom, da equipe do
Semanário Oficial, foi
aprovada pelos integrantes da mesma comissão.
Simples e objetiva, a

logomarca destaca a inscrição “Avaré 150 anos”
em azul, verde e branco,
as três cores predominantes na bandeira do município. A proposta é difundi-la ao longo dos próximos meses, em toda a comunicação oficial, para
marcar as festividades do
período em que Avaré
comemora simbolicamente os 150 anos de sua fundação, cuja data, 15 de
setembro, evoca uma tradição histórica e religiosa.

