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S A Ú D E :

M E M Ó R I A   V I V A :

DUPLICADOS OS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
Dados enviados

pela Secretaria Munici-
pal de Saúde  apontam
terem sido duplicados
os números de atendi-
mentos desde o início
deste ano.

Admite-se ser ne-
cessário ainda muito
mais esforço e empenho
no sentido de minimizar
os problemas em área
tão complexa como a
saúde, mas neste ano o

Governo Municipal per-
mitiu uma notória me-
lhoria, não só no rele-
vante dado relativo à
quantidade, mas tam-
bém na qualidade do
atendimento.

O Disk Saúde, por
exemplo, criou uma
grande facilidade para a
população, evitando fi-
las, cansaço e perda de
tempo.

PÁGINA 07

CAC: ação e paixão pelo cinema
O cineclube como

tal, já não existe mais.
Contudo, foram mais de
50 anos de intensa devo-
ção à sétima arte. O Clu-
be Avareense de Cine-
ma (CAC), hoje munici-
palizado, rodou uma bela
história de amor como
nos bons filmes de Ho-
llywood. Conheça mais
sobre esse drama cultu-
ral na crônica de Gesiel
Júnior. Páginas 8 e 9

T R Â N S I T O :

PROIBIDO TRÁFEGO DE “BITRENS”
NO PERÍMETRO URBANO

PÁGINA 10

A V I S O :

ATENÇÃO CONTRIBUINTES:
ÚLTIMA OPORTUNIDADE PARA QUITAÇÃO DE

TRIBUTOS MUNICIPAIS EM ATRASO VENCE NO DIA
30 DE OUTUBRO DE 2009.

 O PRAZO NÃO SERÁ NOVAMENTE PRORROGADO.
MAIS INFORMAÇÕES NO SETOR DE ISS OU

TRIBUTAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PELO
TELEFONE 3711-2533



AVARÉ, 22 DE AGOSTO  DE 2009SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 4242

ADMINISTRAÇÃO E REDAÇÃO:

EXPEDIENTE
Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré, criado pela Lei
municipal nº 037/2001 e Registrado no Livro de Jornais Oficina

Impressora Empresas de Radiofusão e Agências Notícias sob nº 17
(dezessete) em 08.03.2004.

Esta é uma publicação semanal, com circulação aos sábados,
podendo ser retirada em bancas de jornais e repartições públicas.

Tiragem: 7.000 exemplares

Paço Municipal
Praça Juca Novaes, 1.169 - Avaré/SP

Fone (14) 3711-2500 | semanario@avare.sp.gov.br

PRESIDENTE - MARCELO JOSÉ ORTEGA
VICE PRESIDENTE - GESIEL JÚNIOR

DIRETOR RESPONSÁVEL - NAHSCIR SILVA NEGRÃO
ASSESSORIA E FOTOS  -  MARCOS BENEDITO DE OLIVEIRA

REDAÇÃO  - GUMERCINDO CASTELLUCCI FILHO -
                         MTB 44.649

IMPRESSÃO
Editora Vieira Aires Ltda. - Rua Alagoas, 2001 - Avaré/SP

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Rogélio Barchetti Urrêa
Secretário de Administração: João Batista Leme
Secretário de Agricultura e Abastecimento: Pedro Luiz
Olivieri Lucchesi
Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social:
Fátima dos Santos Zanella
Secretário de Comunicação: Marcelo José Ortega
Secretário de Cultura e Lazer: Gílson Câmara Filgueiras
Secretário da Educação: José Alcides Muller
Secretário de Esportes:Daulus Eduardo Soares Paixão
Secretário da Fazenda: Clóvis de Oliveira
Secretário de Governo: Jair Canovas Alves Ferreira
Secretário de Habitação: Carlos Alberto Estati
Secretária de Indústria e Comércio: Camila Zanetti Vieira
Secretária de Meio Ambiente: Mirthes Yara de Freitas Vieira
Secretário de Obras e Planejamento: Paulo Décio de Souza
Secretário da Saúde: Marialva Araújo de Souza Biazon
Secretário de Transportes e Sistema Viário: Pedro Luiz
de Souza
Secretária de Turismo: Márcia Andrade Sales Falanghe
Chefe de Gabinete: Celso Ferreira da Silva Filho
Diretor de Assuntos Comunitários: João Fidélis
Diretor da Garagem Municipal: Oscar Ayres
Diretor de Gestão de Convênios: Aparecido Fernandes Junior
Diretor de Proteção ao Patrimônio Histórico: Gesiel The-
odoro da Silva Júnior

Paço Municipal – Edifício Djalma Noronha
Praça Juca Novaes, 1169 - CEP 18705-900 – Avaré - SP

Fone (14) 3711.2500

PODER LEGISLATIVO
Roberto Araújo - Presidente
Júlio César Theodoro – Vice-presidente
Germinal Pégoli -  1° Secretário
Benedito Braz Ferreira - 2° Secretário
Vereadores - Ernesto Ferreira de Albuquerque,  Luiz
Otávio Clivatti, Paulo Dias Novaes Filho, Rodivaldo Rípoli,
Rosângela Paulucci P. Pereira, Vicente José Schiavão
Diretor da Secretaria: Cristiano Augusto Porto Ferreira

Câmara da Estância Turística de Avaré
Avenida Prefeito Misael Euphrasio Leal, 999

Caixa Postal 1011 – CEP 18705-050 – Avaré – SP
Fone/fax: (14) 3732.0929 | 0800 7710999

Email: informatica@camaraavare.sp.gov.br

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



AVARÉ, 22 DE AGOSTO  DE 2009 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 424 3

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 071/09 – PROCESSO Nº. 456/09

Objeto: Aquisição de 500 galões de água para a Secretaria
Municipal da Saúde.
Data de Encerramento: 11 de setembro de 2009, das 13:30
às 14:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 11 de setembro de 2.009, 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, 14 de agosto de 2009 – Érica Marin Henrique
– Pregoeira.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 074/09 – PROCESSO Nº. 503/09
Objeto: Aquisição de 400 toneladas de massa asfáltica
em CBUQ.
Data de Encerramento: 03 de setembro de 2009, das 09:30
às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de abertura: 03 de setembro de 2.009, 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, 18 de agosto de 2009 – Érica Marin Henrique
– Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 079/09 – PROCESSO Nº. 426/09
Objeto: Aquisição de materiais para varrição pública.
Recebimento das Propostas: 30 de setembro de 2009, das
09:00 às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 30 de setembro de 2009,
das 10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 30 de setembro de 2.009, às 14:00 horas,
através do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 17 de agosto de 2009 – Érica Marin Henrique
– Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 091/09 – PROCESSO Nº. 454/09
Objeto: Aquisição de fax para Fundo Social, 01 bebedouro
para Vigilância Sanitária e Móveis para Saúde Bucal e
CEO.
Recebimento das Propostas: 09 de setembro de 2009, das
09:00 às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 09 de setembro de 2009,
das 10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 09 de setembro de 2.009, às 14:00 horas,
através do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 14 de agosto de 2009 – Érica Marin Henrique
– Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 092/09 – PROCESSO Nº. 455/09
Objeto: Aquisição de materiais de construção para o Cam-
ping Municipal.
Recebimento das Propostas: 10 de setembro de 2009, das
09:00 às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 10 de setembro de 2009,
das 10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 10 de setembro de 2.009, às 14:00 horas,
através do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 13 de agosto de 2009 – Érica Marin Henrique
– Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 094/09 – PROCESSO Nº. 470/09
Objeto: Aquisição de tintas.
Recebimento das Propostas: 17 de setembro de 2009, das
09:00 às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 17 de setembro de 2009,
das 10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 17 de setembro de 2.009, às 14:00 horas,
através do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 14 de agosto de 2009 – Érica Marin Henrique
– Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 096/09 – PROCESSO Nº. 475/09
Objeto: Aquisição de medicamentos para os PASs e me-

dicamentos psicotrópicos para o Pronto Socorro Muni-
cipal.
Recebimento das Propostas: 21 de setembro de 2009, das
09:00 às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 21 de setembro de 2009,
das 10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 21 de setembro de 2.009, às 14:00 horas,
através do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 14 de agosto de 2009 – Érica Marin Henrique
– Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 097/09 – PROCESSO Nº. 484/09
Objeto: Aquisição de canetas e agulhas de insulina.
Recebimento das Propostas: 22 de setembro de 2009, das
09:00 às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 22 de setembro de 2009,
das 10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 22 de setembro de 2.009, às 14:00 horas,
através do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 17 de agosto de 2009 – Érica Marin Henrique
– Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 098/09 – PROCESSO Nº. 485/09
Objeto: Aquisição de móveis para o Arquivo Municipal.
Recebimento das Propostas: 23 de setembro de 2009, das
09:00 às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 23 de setembro de 2009,
das 10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 23 de setembro de 2.009, às 14:00 horas,
através do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 17 de agosto de 2009 – Érica Marin Henrique
– Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 099/09 – PROCESSO Nº. 486/09
Objeto: Aquisição de 140 peças de barra de metalon gal-
vanizado 13x13 e 50 peças de barra de metalon galvani-
zado 20x20.
Recebimento das Propostas: 24 de setembro de 2009, das
09:00 às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 24 de setembro de 2009,
das 10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 24 de setembro de 2.009, às 14:00 horas,
através do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 17 de agosto de 2009 – Érica Marin Henrique
– Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 100/09 – PROCESSO Nº. 487/09
Objeto: Aquisição de materiais de informática para o CPD.
Recebimento das Propostas: 25 de setembro de 2009, das
09:00 às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 25 de setembro de 2009,
das 10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 25 de setembro de 2.009, às 14:00 horas,
através do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 18 de agosto de 2009 – Érica Marin Henrique
– Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 101/09 – PROCESSO Nº. 496/09
Objeto: Aquisição de pneus para a Secretaria Municipal
de Planejamento e Obras e Garagem Municipal.
Recebimento das Propostas: 29 de setembro de 2009, das
09:00 às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 29 de setembro de 2009,
das 10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 29 de setembro de 2.009, às 14:00 horas,
através do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 18 de agosto de 2009 – Érica Marin Henrique
– Pregoeira.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 102/09 – PROCESSO Nº. 505/09
Objeto: Aquisição de materiais de construção para o CDHU
F1 E F2.
Recebimento das Propostas: 04 de setembro de 2009, das

09:00 às 10:00 horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura das Propostas: 04 de setembro de 2009,
das 10:05 às 11:30 horas.
Início da Sessão: 04 de setembro de 2.009, às 16:00 horas,
através do site www.bbmnet.com.br.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 20 de agosto de 2009 – Érica Marin Henrique
– Pregoeira.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 015/09 –
PROCESSO Nº. 492/09

Objeto: Concessão de uso de espaço público, sendo um
quiosque construído junto ao Cristo.
Data de Encerramento: 28 de setembro de 2009, às 08:30
horas, Dep. Licitação.
Data de Abertura: 28 de setembro de 2009, às 09:00 horas.
Informações: Dep. Licitação – Praça Juca Novaes, nº 1.169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 216 – Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, 13 de agosto de 2009 – Camila Ferreira da
Silva – Presidente da CPJL.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística
de Avaré, no uso das atribuições que lhes são conferi-
das por Lei, conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei
nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/02 HOMOLOGA a Empresa MF DA
SILVA CONSTRUÇÕES ME, objetivando o fornecimento de
100(cem) unidades de tubos metálicos de 6,00 metros
de comprimento, com espessura de 2.1/2 polegadas
externas, parede de 1/8 polegada, relativa ao PREGÃO
ELETRÔNICO nº. 073/09 – Processo nº. 413/09 - Homologado
em: 14/08/2009.

TERMO DE REVOGAÇÃO
Fica REVOGADA a licitação na modalidade Pregão Eletrônico
nº. 075/09 – Processo nº. 415/09, objetivando a aquisição
de equipamentos de cozinha para a Emapa, conforme
preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e suas
alterações. - Revogada em: 13/08/09 – Rogélio Barchetti
Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica REVOGADA a licitação na modalidade Concorrência
Pública nº. 011/09 – Processo nº. 382/09, objetivando a con-
tratação de empresa especializada para prestação de
serviços de plantões no Pronto Socorro Municipal, con-
forme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e
suas alterações. - Revogada em: 14/08/09 – Rogélio Bar-
chetti Urrêa – Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL nº. 058/09 – Processo nº. 330/09 fica
aditado o valor de R$ 770,00 (setecentos e setenta re-
ais), para a empresa LEANDRO CABRAL PASSARELI ME, o
que corresponde a aproximadamente 6,94%(seis vírgula
noventa e quatro por cento) do valor total adjudicado no
processo licitatório em questão objetivando o forneci-
mento de água mineral- Assinatura do Termo Aditivo em: 27
de julho de 2009.

PROCESSO SELETIVO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
Nº 024/2009

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Esta-
do de São Paulo, comunica que haverá um processo
seletivo simplificado para a contratação por prazo determi-
nado,  de acordo com a com a Lei Municipal nº 35/89 e 379/
99, a saber:
I- DAS VAGAS

II- DAS INSCRIÇÕES
1. PERÍODO – HORÁRIO – LOCAL
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          Os interessados poderão inscrever-se no período de 24
à 27 de agosto de 2009, das 9:00 às 16:00hs, no Departamento
de Recursos Humanos da Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, na rua Rio Grande do Sul, nº 1810, centro , Avaré.

2. DOCUMENTOS QUE O CANDIDATO DEVERÁ ENTREGAR NO
ATO DA INSCRIÇÃO
a) Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição;
b) cópia do documento de identidade;
c) requerimento fornecido pela Prefeitura;

III – DAS PROVAS
1. A prova será realizada na EMEF Anna Novaes, EMEF Anna
Novaes de Carvalho,  localizada  à  Rua  Paraná nº 2155, bairro
do Braz, bairro do Braz, às 9h00  do  dia  30 de agosto de 2009,
com duração de até 3 (três) horas.
2. A prova será escrita e contará de testes de múltipla escolha,
com base no conteúdo programático, com valor total de 100,0
(cem) pontos, sendo considerado aprovado o candidato que
obtiver 50,0 (cinqüenta) pontos ou mais.

IV – DAS INFORMAÇÕES
1. O Edital completo, bem como o conteúdo programático, será
fixado no átrio do Centro Administrativo.

Avaré, 18 de agosto de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO Nº 103/2009

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, con-
voca classificados em processo seletivo, para a função
pública de  Agente Comunitário da Saúde do Processo Sele-
tivo nº 017/2009, para o PSF – I Dr. Cecílio Jorge Neto.

           Class. Nome

02º Brasil Novo
Sonia Maria da Rosa

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

Avaré, 13 de agosto de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO Nº 104/2009

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

Class. Nome
04º Plimec

Camila Roberta Paes
05º Jaqueline de Figueiredo Ribeiro

Class. Nome
03º Vila Martins III

Gislene Adelaide Carriel
04º Geisebel Aparecida da Silva

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

Avaré, 13 de agosto de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO Nº 102/2009

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificados em processo seletivo, para a função pública de
SERVENTE DE LIMPEZA - PSF do Processo Seletivo nº 017/
2009, para o Programa Saúde da Família.

Class. Nome
05º Fagner Pereira de Oliveira
06º Marisa Martins

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

Avaré, 13 de agosto de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

LEGISLATIVO

INDICAÇÕES – SESSÃO 17-08-2009

JÚLIO CÉSAR THEODORO – VICE-PRESIDENTE
· Para que através do setor competente, providencie com urgên-
cia operação (tapa buraco), na rua: Benedito Ailton Camilo de
Souza, principalmente no cruzamento com a rua: Waldomiro Dias
de Camargo no Pq: Residencial Gilberto Figueiras II.
· Para que através do setor competente providencie placas de
sinalização nas ruas do Bairro Bonsucesso, sendo esta uma
solicitação do Sr. Geraldinho.
· Para que através do setor competente realize melhorias no
Campo de Futebol do América, sendo esta uma solicitação do Sr.
Geraldinho.

GERMINAL PEGOLI JÚNIOR – 1º SECRETÁRIO
· Para que através do setor competente, providencie com urgên-
cia operação (tapa buraco), na rua: Benedito Ailton Camilo de
Souza, principalmente no cruzamento com a rua: Waldomiro Dias
de Camargo no Pq: Residencial Gilberto Figueiras II.
· Para que através do setor competente, providencie a troca de
um poste de alambrado que está quebrado no PSF I “Dr. Cecílio
Jorge Neto” JUSTIFICATIVA: O mesmo está oferecendo riscos
aos pedestres.
· Que através do setor competente, providencie reparos na co-
bertura do ponto de ônibus em frente ao PSF I “Cecílio Jorge
Neto”. JUSTIFICATIVA: falta um parafuso na estrutura da cober-
tura, oferecendo riscos aos usuários.
· Para que através do setor competente, intensifique a limpeza
(varredura), na rua: Espírito Santo, principalmente entre as ruas:
Pref. Arthur de Carvalho e Lineu Prestes. Justificativa: Confor-
me reivindicação dos moradores.

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
· Providenciar a substituição de algumas lâmpadas dos postes
da Rua Engenheiro José Venâncio, nº 304, onde reside o muní-
cipe conhecido como “Sr. Camargo”. Alega referido senhor que
tem reclamado nesses últimos dois meses, sem lograr êxito,
inclusive informa também que na última segunda-feira duas ca-
sas foram roubadas, uma delas sua residência. Anexamos có-
pia da reclamação do Sr. Camargo, a quem pedimos comunicar
sobre as providências.
· Estudar a sugestão do munícipe, Sr. Valdeci Luiz Castanheiro,
residente na Rua Argemiro Cruz, 31, Bairro Ipiranga, a quem
solicitamos comunicar as medidas tomadas no sentido de tornar
a entrada principal do Pronto Socorro Municipal menos difícil
para acesso de veículos (particulares e oficiais) transportando
pacientes. Muitas vezes os motoristas são forçados a realizar
às pressas manobras tão fora do normal a ponto de danificarem
os pneus das viaturas, segundo o Sr. Valdeci, cuja sugestão
anexamos à presente propositura.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
· Para que, através do setor competente, estude a possibilidade
de colocar semáforo acionado por pedestre na Rua em frente à
Madeireira Avaré.
· Para que, através do setor competente, proceda ao estudo de
implantação de algum recurso para diminuir os riscos de aciden-

tes no cruzamento da Avenida Pinheiro Machado com a Rua
Arandu.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
· Para que através do setor competente providencie um disposi-
tivo que crie obrigatoriedade de redução de velocidade na con-
fluência da Rua Vital Pereira de Andrade com a Rua São Cristo-
vão, nas proximidades da EMEF Profª Elizabeth Jesus de Frei-
tas, visto que, os veículos transitam em alta velocidade, colo-
cando em risco a segurança e a vida dos moradores do local.
· Para que através do setor competente providencie reparos na
Avenida Paranapanema, visto que nessa avenida existem inú-
meros buracos e, por se tratar de uma via bastante movimenta-
da está colocando em risco a segurança de motoristas e pedes-
tres.
· Para que determine ao setor de obras do Município as provi-
dências necessárias tendo em vista quando chove, os alunos
da Escola “Clarindo Macedo”, situada no Bairro Paineiras, têm
dificuldades de ingressar no prédio devido as águas das chu-
vas que chegam a atingir até a altura dos joelhos das crianças,
as quais necessitam ficar com os pés molhados até o final das
aulas. Devido o terreno ser plano, necessário a engenharia para
a construção de “bocas de lobo”, a fim de escoar as águas das
chuvas, diminuindo o sofrimento das crianças matriculadas no
público educacional.
· Para que tome as devidas providências no sentido de que a
Avenida Anápolis, a partir do semáforo existente na Rua Santos
Dumont, até onde começa o asfalto além da Garagem Municipal,
tenha a pista de rolamento nivelada, tendo em vista que as laji-
nhas principalmente próximas ao sinaleiro se apresentam esfa-
reladas, prejudicando o tráfego de veículo, principalmente os
que vêm da alça de acesso pela Rodovia SP 255.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
· Para que “denomine” com o nome do saudoso atleta RONALDO
DE ARAUJO, o campo de futebol do Bairro da Ponte Alta.
· Para que através do setor competente, solicite junto à TELEFO-
NICA, que sejam tomadas as devidas providências quanto ao
conserto de Orelhão existente na entrada do HORTO FLORES-
TAL DE AVARÉ.
· Para que através do setor competente, sejam tomadas as de-
vidas providências quanto à limpeza/varrição de ruas, na Rua
João Teles de Menezes principalmente no trecho entre as ruas
Espírito Santo e Amazonas.
· Para que através do setor competente, sejam tomadas as de-
vidas providências quanto à colocação de lâmpada em Poste
localizado à Rua Professor João Queiroz, na altura do número
209 (Jd. Bonsucesso II).
· Para que através do setor competente, sejam tomadas as de-
vidas providências quanto aos cachorros que ficam soltos pe-
las ruas do Bairro Ipiranga, inclusive aqueles que têm dono, mas
permanecem nas ruas pondo em risco a segurança dos muníci-
pes, principalmente crianças, inclusive revirando lixo colocado
de forma ordenada em local próprio para coleta.

REQUERIMENTOS – SESSÃO 17-08-2009

ROBERTO ARAUJO – PRESIDENTE
· Pesar pelo falecimento do menino ANTONIO BATISTA GOMES
DE SOUZA
· Pesar pelo falecimento do Senhor JOSÉ RODRIGUES DE
OLIVEIRA NETO
· Pesar pelo falecimento do Senhor BRUNO BEGNOZZI
· Pesar pelo falecimento do Senhor LUIZ ANTONIO DA SILVA
· Pesar pelo falecimento do Senhor MANOEL DOS SANTOS LOU-
REIRO
· Para que através do Departamento competente, encaminhe a
esta Casa de Leis, mensagem propondo a revogação da lei
municipal que instituiu o PRODEMA, vinculado a Secretaria da
Indústria e comercio.
·  Seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística
de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa e ao Digníssimo Secre-
tário Municipal de Governo, Senhor Jair Canovas, para que atra-
vés do Departamento competente, estude a possibilidade de
solucionar o problema de ampliação de passagem, onde moto-
ristas de caminhões e ônibus escolares tem dificuldades para
trafegar na estrada pública municipal, que atravessa a proprie-
dade rural denominada “Fazenda Prosperidade”, no Bairro rural:
“Jacutinga”, informando esta casa de leis sobre as providências
tomadas.

JÚLIO CÉSAR THEODORO – VICE-PRESIDENTE
· Que seja ajuizada nos termos do artigo 103 da Constituição
Federal, c/c artigo 90 da Carta Paulista, Ação Direta de Inconsti-
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tucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em face da Lei Municipal nº 1.060, de 25 de março de
2008, que autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio de
Cooperação com o Estado de São Paulo com a Secretaria de
Estado de Saneamento e Energia para delegação ao Estado das
competências de fiscalização e regulação, inclusive tarifária
dos serviços municipais de abastecimento de água e esgota-
mento sanitário e a autorização da execução de tais serviços
pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
- SABESP, por intermédio de contrato de programa, por conter
vícios formais e insanáveis na sua aprovação, notadamente o
cerceamento de vista e analise de documentos pelos vereado-
res presentes a Sessão, o que pode ser verificado pelas atas
inclusas e demais documentos.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao atleta Edvaldo Heleno, por sua participação
na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02 de
agosto, onde conquistou o 2º lugar na categoria KATA.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao atleta Eliezer N. Lopes, por sua participação
na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02 de
agosto, onde conquistou o 2º lugar na categoria KATA e 3º lugar
na categoria KUMITÊ.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a atleta Valdelice Soares da Cunha, por sua
participação na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no
dia 02 de agosto, onde conquistou o 1º lugar na categoria KATA
e 1º Lugar na categoria Kumitê.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a atleta Ariane Renata, por sua participação na
I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02 de agos-
to, onde conquistou o 1º lugar na categoria KATA e 2º lugar na
categoria KUMITÊ.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a atleta Ana Carolina Gomes, por sua participa-
ção na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02
de agosto, onde conquistou o 1º lugar na categoria KATA.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a atleta Cristina Rodrigues, por sua participa-
ção na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02
de agosto, onde conquistou o 1º lugar na categoria KATA.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao atleta Felipe Almeida, por sua participação
na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02 de
agosto, onde conquistou o 1º lugar na categoria KATA e 1º lugar
na categoria KUMITÊ.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao atleta Bruno Diego, por sua participação na
I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02 de agos-
to, onde conquistou o 1º lugar na categoria KATA.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao atleta Mario Augusto Júnior, por sua partici-
pação na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02
de agosto, onde conquistou o 1º lugar na categoria KATA e 3º
lugar na categoria KUMITÊ.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao atleta Matheus Moio, por sua participação
na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02 de
agosto, onde conquistou o 1º lugar na categoria KATA e 2º lugar
na categoria KUMITÊ.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações ao Técnico da Equipe de Karatê de
Avaré, pela brilhante partição na I Copa Avaré de Karatê Interes-
tilos, realizada no dia 02 de agosto, onde foram conquistadas 61
medalhas.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a atleta Juliana Varjão, por sua participação na
I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02 de agos-
to, onde conquistou o 3º lugar na categoria KUMITÊ.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao atleta Guilherme Santos, por sua participa-
ção na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02
de agosto, onde conquistou o 3º lugar na categoria KUMITÊ.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao atleta Claudinei Cunha, por sua participação
na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02 de
agosto, onde conquistou o 3º lugar na categoria KUMITÊ.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao atleta Guilherme de Paula, por sua participa-
ção na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02
de agosto, onde conquistou o 3º lugar na categoria KUMITÊ.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao atleta Luis Antonio Costa, por sua participa-
ção na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02
de agosto, onde conquistou o 3º lugar na categoria KUMITÊ.

· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao atleta Willian Vinicius, por sua participação
na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02 de
agosto, onde conquistou o 3º lugar na categoria KUMITÊ.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao atleta Everton Rodrigues, por sua participa-
ção na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02
de agosto, onde conquistou o 3º lugar na categoria KUMITÊ.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao atleta Rogério Faria, por sua participação na
I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02 de agos-
to, onde conquistou o 3º lugar na categoria KUMITÊ.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao atleta Rogério Faria, por sua participação na
I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02 de agos-
to, onde conquistou o 3º lugar na categoria KUMITÊ.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao atleta Orlando Moio da Cunha, por sua par-
ticipação na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no
dia 02 de agosto, onde conquistou o 3º lugar na categoria KUMI-
TÊ.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a atleta Grazielle Zandoná, por sua participa-
ção na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02
de agosto, onde conquistou o 2º lugar na categoria KUMITÊ.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao atleta Eduardo da Silva, por sua participa-
ção na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02
de agosto, onde conquistou o 3º lugar na categoria KATA.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao atleta Armando Felix, por sua participação
na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02 de
agosto, onde conquistou o 2º lugar na categoria KUMITÊ.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao atleta Luang Prestes, por sua participação
na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02 de
agosto, onde conquistou o 2º lugar na categoria KUMITÊ.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao atleta Marco Antonio Pereira, por sua partici-
pação na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02
de agosto, onde conquistou o 2º lugar na categoria KUMITÊ.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao atleta Pedro Augusto Fernandes, por sua
participação na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no
dia 02 de agosto, onde conquistou o 2º lugar na categoria KUMI-
TÊ.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a atleta Ana Carolina Lira, por sua participação
na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02 de
agosto, onde conquistou o 1º lugar na categoria KUMITÊ.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a atleta Perola de Oliveira Melo, por sua partici-
pação na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02
de agosto, onde conquistou o 4º lugar na categoria KATA.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao atleta Paulo Neves, por sua participação na
I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02 de agos-
to, onde conquistou o 3º lugar na categoria KUMITÊ e 4º lugar na
categoria KATA.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao atleta Flávio Zandoná, por sua participação
na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02 de
agosto, onde conquistou o 3º lugar na categoria KUMITÊ e 4º
lugar na categoria KATA.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao atleta João Vitor do Nascimento, por sua
participação na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no
dia 02 de agosto, onde conquistou o 3º lugar na categoria KUMI-
TÊ e 4º lugar na categoria KATA.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao atleta Marcus Vinicius da Silva, por sua par-
ticipação na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no
dia 02 de agosto, onde conquistou o 3º lugar na categoria KUMI-
TÊ e 4º lugar na categoria KATA.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a atleta Thais Cristina Silvério, por sua partici-
pação na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02
de agosto, onde conquistou o 2º lugar na categoria KUMITÊ e 3º
lugar na categoria KATA.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao atleta Gustavo Diniz, por sua participação
na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02 de
agosto, onde conquistou o 3º lugar na categoria KATA e 3º lugar
na categoria KUMITÊ.

· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao atleta Marlon Antoni da Silva, por sua partici-
pação na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02
de agosto, onde conquistou o 2º lugar na categoria KATA e 2º
lugar na categoria KUMITÊ.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a atleta Jessika Zaia, por sua participação na I
Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02 de agos-
to, onde conquistou o 2º lugar na categoria KATA e 3º lugar na
categoria KUMITÊ.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a atleta Margarida Zandoná, por sua participa-
ção na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02
de agosto, onde conquistou o 2º lugar na categoria KATA e 3º
lugar na categoria KUMITÊ.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a atleta Mariana Moio, por sua participação na I
Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02 de agos-
to, onde conquistou o 2º lugar na categoria KATA e 3º lugar na
categoria KUMITÊ.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao atleta Leonardo Dias, por sua participação
na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02 de
agosto, onde conquistou o 2º lugar na categoria KATA.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao atleta Gustavo José Ciriaco, por sua partici-
pação na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02
de agosto, onde conquistou o 2º lugar na categoria KATA e 2º
lugar na categoria KUMITÊ.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao atleta Paulo Roberto Pedro, por sua partici-
pação na I Copa Avaré de Karatê Interestilos, realizada no dia 02
de agosto, onde conquistou o 2º lugar na categoria KATA e 3º
lugar na categoria KUMITÊ.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações ao Dr. Irineu Cardoso, pelo impor-
tante trabalho realizado que foi destaque em toda região, atra-
vés da participação no mutirão das Varizes, onde foram atendi-
dos gratuitamente cerca de 200 pacientes.
· Que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Rogélio Bar-
chetti Urrêa, solicitando ao mesmo que informe a esta Casa de
Leis quanto à possibilidade de denominar uma Praça ou Logra-
douro Público com o nome do Senhor JOÃO ALONSO TERUEL.
· Que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Rogélio Bar-
chetti Urrêa, para que juntamente com a Secretaria de Agricultu-
ra estude a viabilidade de adquirir uma maquina ensiladeira, que
será de grande utilidade e beneficiará os pequenos e médios
agricultores de nosso município.
· Que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Rogélio Bar-
chetti Urrêa, solicitando ao mesmo que informe a esta Casa de
Leis quanto à possibilidade de denominar uma Praça ou Logra-
douro Público com o nome da Senhora AUGUSTA GONÇALVES.
· Que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Rogélio Bar-
chetti Urrêa, para que informe quais medidas foram tomas com
relação à indicação do Ilustre Vereador Jair Canovas, de nume-
ro 0777/2009, pois segundo informações do morador do imóvel,
até a presente data não foram tomadas as devidas providenci-
as.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações a Associação de Árbitros de Fute-
bol de Avaré, pela organização e realização de Torneio de Fute-
bol de Areia, realizado no Bairro Ipiranga, onde com apoio da
Secretaria de Esportes varias equipes puderam participar deste
importante evento.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações a Equipe S.M. Contábil, pela con-
quista do Torneio de Futebol de Areia realizado pela Associação
de Árbitros de Futebol de Avaré, em partida disputada no ultimo
dia 02 de Agosto.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
aplausos e parabenizações a EMEB “Maria Theresa de Oliveira
Picalho” e a Professora Mirian Lucas de Souza, pela implanta-
ção do Projeto “Mãos na Massa”, onde os alunos desta escola
têm a oportunidade de aprender na pratica o vocabulário da
língua inglesa.
· Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações a Ex-Secretária do Bem Estar Social, Sra. Fáti-
ma Zanella, pelos importantes serviços prestados no período
em que este a frente desta secretaria. Desejamos sucesso nos
novos desafios que virão.
· Que seja oficiado ao Policial Militar, Soldado Borges, para que o
mesmo possa realizar na próxima seção ordinária desta Casa
de Leis, apresentação audiovisual relacionada à degradação
que o Meio Ambiente de Avaré vem sofrendo, e as possíveis
soluções para sanarmos tais problemas.
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GERMINAL PEGOLI JÚNIOR – 1º SECRETÁRIO
· Sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES,
a enfermeira do PSF – II “DR. Fernando Hirata” Srª Paolina A.
Marcondes Villaseca, e toda equipe de funcionários, pela apre-
sentação da prestação de contas da Audiência Pública do 2º
trimestre 2009 – Gestão Saúde que foi realizada na Câmara
Municipal de Avaré, no dia 12 de Agosto de 2009.
· Sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES,
a enfermeira do PSF – III “DR Dante Cavecci”, Srª Juliana Mancini
Aurani e toda equipe de funcionários, pela apresentação da
prestação de contas da Audiência Pública do 2º trimestre 2009
– Gestão Saúde que foi realizada na Câmara Municipal de Ava-
ré, no dia 12 de Agosto de 2009.
· Sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES,
a enfermeira do PSF – IV “Dr. Carlos Aparecido Bandeira”, Srª
Vanessa Mantovani e toda equipe de funcionários, pela apre-
sentação da prestação de contas da Audiência Pública do 2º
trimestre 2009 – Gestão Saúde que foi realizada na Câmara
Municipal de Avaré, no dia 12 de Agosto de 2009.
· Sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES,
a Coordenadora do controle de Vetores do Programa Erradica-
ção da Dengue, Srª Ana de Lourdes Nakamura e toda equipe de
funcionários, pela apresentação da prestação de contas da
Audiência Pública do 2º trimestre 2009 – Gestão Saúde que foi
realizada na Câmara Municipal de Avaré, no dia 12 de Agosto de
2009.
· Sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES,
a enfermeira responsável do Centro de Saúde - I, Srª Hilda Gam-
bini Uiema e toda equipe de funcionários, pela apresentação da
prestação de contas da Audiência Pública do 2º trimestre 2009
– Gestão Saúde que foi realizada na Câmara Municipal de Ava-
ré, no dia 12 de Agosto de 2009.
· Sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES,
a Assistente Social da Saúde, Srª Luciana E. Leite de Oliveira e
toda equipe de funcionários, pela apresentação da prestação
de contas da Audiência Pública do 2º trimestre 2009 – Gestão
Saúde que foi realizada na Câmara Municipal de Avaré, no dia 12
de Agosto de 2009.
· Sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES,
a farmacêutica da Farmácia Popular do Brasil, Srª Edméia Ama-
ral e toda equipe de funcionários, pela apresentação da presta-
ção de contas da Audiência Pública do 2º trimestre 2009 – Ges-
tão Saúde que foi realizada na Câmara Municipal de Avaré, no
dia 12 de Agosto de 2009.
· Sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES,
ao Monitor, Sr Cledenilson Evaristo Bueno e toda equipe de fun-
cionários, pela apresentação da prestação de contas da Audi-
ência Pública do 2º trimestre 2009 – Gestão Saúde que foi rea-
lizada na Câmara Municipal de Avaré, no dia 12 de Agosto de
2009.
· Sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES,
a Assistente Social da Saúde, Sandra Andrade Noronha Sorbo é
toda equipe de funcionários, pela apresentação da prestação
de contas da Audiência Pública do 2º trimestre 2009 – Gestão
Saúde que foi realizada na Câmara Municipal de Avaré, no dia 12
de Agosto de 2009.
· Sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES,
ao coordenador da saúde bucal, Dr. Fernando Câmara, pela
apresentação da prestação de contas da Audiência Pública do
2º trimestre 2009 – Gestão Saúde que foi realizada na Câmara
Municipal de Avaré, no dia 12 de Agosto de 2009.
· Sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES,
ao Contador Geral do Município o SR. JAIME APARECIDO PEPE,
pela apresentação da prestação de contas da Audiência Pública
do 2º trimestre 2009 – Gestão Saúde, que foi realizada na Câ-
mara Municipal de Avaré, no dia 12 de Agosto de 2009.
· Sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES,
a Secretária da Saúde, Srª Marialva Araújo Souza Biazon e toda
equipe de Assesores, pela apresentação da prestação de con-
tas da Audiência Pública do 2º trimestre 2009 – Gestão Saúde
que foi realizada na Câmara Municipal de Avaré, no dia 12 de
Agosto de 2009.
· Sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES,
a enfermeira do PSF – V “Plimec”,Srª Patrícia Pepe e toda equipe
funcionários, pela apresentação da prestação de contas da
Audiência Pública do 2º trimestre 2009 – Gestão Saúde que foi
realizada na Câmara Municipal de Avaré, no dia 12 de Agosto de
2009.
· Sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES,
a vice – Diretora da Visa da Vigilância Sanitária, Srª Isabel Cris-
tina Silva Oliveira e toda equipe de funcionários, pela apresenta-
ção da prestação de contas da Audiência Pública do 2º trimestre
2009 – Gestão Saúde que foi realizada na Câmara Municipal de
Avaré, no dia 12 de Agosto de 2009.

· Sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES,
a enfermeira do PSF I “DR. Cecílio Jorge Neto” Srª Vanda Corina
Avelar e toda equipe de funcionários, pela apresentação da
prestação de contas da Audiência Pública do 2º trimestre 2009
– Gestão Saúde que foi realizada na Câmara Municipal de Ava-
ré, no dia 12 de Agosto de 2009.
· Sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES,
a enfermeira do ambulatório DST/ AIDS, Srª Sônia Regina C.
Calamita, e toda equipe de funcionários, pela apresentação da
prestação de contas da Audiência Pública do 2º trimestre 2009
– Gestão Saúde que foi realizada na Câmara Municipal de Ava-
ré, no dia 12 de Agosto de 2009.
· Sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES,
a coordenadora do Cerest, Srª Regiane Araujo, e toda equipe de
funcionários, pela apresentação da prestação de contas da
Audiência Pública do 2º trimestre 2009 – Gestão Saúde que foi
realizada na Câmara Municipal de Avaré, no dia 12 de Agosto de
2009.
· Sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES,
a Assistente Social do Pronto Socorro Municipal, Srª Vera Alice
Arca Giraldi e toda equipe de funcionários, pela apresentação
da prestação de contas da Audiência Pública do 2º trimestre
2009 – Gestão Saúde que foi realizada na Câmara Municipal de
Avaré, no dia 12 de Agosto de 2009.

BENEDITO BRAZ FERREIRA
· Que sejam oficiados votos de aplausos e parabenização ao
JORNAL DE 60 MINUTOS DA CIDADANIA FM, pela ética e impar-
cialidade que conduzem o referido informativo que vai ao ar
diariamente pela conceituada emissora, jornal esse que repro-
duz e retrata com clareza as sessões de câmara e traz ainda
boas informações que também chegam com clareza a todos os
ouvintes.
· Que sejam oficiados votos de aplausos e parabenizações à
Comissão Organizadora da 5ª Festa da Padroeira do Jardim
Presidencial, evento ocorrido com total êxito no período de 6 a 9
de agosto e que a cada ano vem se tornando uma festa com
grande participação popular, merecendo assim que seja incluída
no Calendário Oficial de Eventos da Estância Turística de Avaré.
REQUEIRO que do deliberado seja cientificado o Sr. Antônio Luiz
Machado, Presidente da Comissão, através do qual sejam es-
tendidas as homenagens desta Casa de Leis a todos que de
forma direta e indireta colaboraram para com o sucesso da
festa.
· Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através
do Setor Competente, no caso a Secretaria Municipal da Saúde,
informe a esta Casa de Leis se, com o retorno das aulas, a rede
pública municipal de ensino será guarnecida de material para
prevenção contra a transmissão da Gripe A, tais como material
de limpeza, higiene pessoal e álcool gel, e ainda se vai haver
distribuição de material orientativo.
· Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através
do Setor Competente informe a esta Casa de Leis o porquê da
Coleta de Lixo não estar sendo feita de maneira regular, ou seja,
os caminhões não estão passando nos horários costumeiros e
isso vem ocasionando acúmulo de lixo defronte das casas, o
que consequentemente gera transtornos como animais reme-
xendo os lixos entre outros.

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
· REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais, oficiar o Cidadão Avareense, músico
e artista de elevada estirpe, JUCA NOVAES, transmitindo os
parabéns desta Casa de Leis pelo lançamento do CD “ALDEIA”,
no Teatro Municipal de Avaré, no dia 13 de agosto próximo pas-
sado, com músicas alusivas à cidade de Avaré e com a partici-
pação de músicos componentes do Grupo Fruto Primeiro, além
de Dona Margarida Novaes, José Domingos, Cláudio Guerra,
Clovis Guerra, Tenores do Brasil, Wilson Teixeira e Três do Bre-
jo.
· REQUEIRO à Mesa, depois de ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais, com vistas à mudança desta Casa de
Leis para sua nova sede, hoje em construção, estudar a possi-
bilidade de criar A BIBLIOTECA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ES-
TÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ que poderia, inclusive já receber
um nome (homenageando uma figura ilustre no campo cultural
de nosso passado recente ou remoto). Essa biblioteca – uma
vez criada por essa colenda Mesa – passaria a receber em
doação livros e documentos outros (quaisquer que sejam) liga-
dos à história principalmente política de nosso Município. A Se-
cretaria de Educação e a Secretaria de Cultura poderiam fazer
suas doações, ajudando assim a formar o acervo cultural da
nova Biblioteca. No projeto das disposições dos espaços inter-

nos da Nova Câmara seria já separada uma área a ser ocupada
por essa tão importante dependência. A colaboração de todos
seria a amálgama de consolidação de nossa união em torno de
ideais mais elevados. Em linhas gerais esta é a nossa sugestão.
· REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais, solicitar informações ao Dr. Lourival
Gomes, Secretário de Administração Penitenciária sobre as pro-
vidências tomadas com relação às medidas preventivas contra
a Gripe A nos presídios paulistas. Segue anexo a este requeri-
mento matéria jornalística de 12/08/09 detalhando Decreto do
Departamento Penitenciário Nacional ligado ao Ministério da Jus-
tiça que impõe medidas preventivas como uso de máscaras,
higiene das mãos, restrição do acesso às penitenciárias de
funcionários e visitantes com sintomas gripais, entre outras
medidas nos presídios federais. O Sindicato dos Funcionários
do Sistema Prisional do Estado de São Paulo já questionou essa
situação e não obteve resposta até o momento. Do deliberado
em plenário, cientificar o Sindicato local e as unidades prisionais
da cidade e região.
· REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais, sugerir S. Excia o Prefeito da Estância
Turística de Avaré, Sr. Rogélio Barchetti Urrêa, providenciar jun-
to ao setor competente para manter atualizado o cadastro de
contribuintes isentos de pagamento de IPTU. Segundo informa-
ções, o referido setor emite o carnê de IPTU para todos os
contribuintes indiscriminadamente sendo necessário que aque-
les que são isentos de pagamento comprovem anualmente essa
condição de isentos, quando é emitido novo carnê representan-
do gasto adicional para o erário público.
· Solicitando providencias sobre a situação relatada em oficio
protocolizado em 30/07/09 e assinado pela Dra. Adriana M. Cruz
Borin, médica veterinária e responsável pela Clínica Veterinária
Municipal. Como é do conhecimento público, a servidora citada
realiza um trabalho de utilidade pública- consultas e castrações
de animais de pessoas carentes – atendendo em dois períodos,
sendo isso possível graças ao pagamento de horas extras efe-
tivamente cumpridas pela profissional. Com a publicação da Por-
taria 3930, a carga horária seria restrita à metade, prejudicando
o atendimento realizado atualmente que corresponde a 30 aten-
dimentos e 15 castrações diárias, especialmente de pessoas
carentes. Se for concretizada tal situação, o prejuízo para a
saúde pública é evidente, resultando em maior natalidade de
cães e gatos e maior número de animais abandonados. É evi-
dente que a medida correta seria ampliar o número de atendi-
mentos e castrações a exemplo de outras cidades que priori-
zam tão importante questão. Anexo a este requerimento, cópia
do oficio assinado pela Dra. Adriana M. Cruz Borin e dirigido ao
Sr. Prefeito Municipal em 30/07/09.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
· REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as
formalidades regimentais, seja consignado em Ata de nossos
trabalhos, um voto de profundo pesar pelo falecimento da Se-
nhora Ivette Vergíli Jábali, ocorrido em Avaré, no dia 17 de Agos-
to do corrente, fato esse que causou grande consternação
perante aos familiares e amigos, uma vez que se tratava de
pessoa benquista, pertencente que era à família aqui radicada.
REQUEIRO mais que, do deliberado em Plenário seja cientificada
a família enlutada, através de seu esposo, Senhor Zake Jábali,
na Rua dos Pinheiros, nº 145 – Bairro: Colina Verde, Avaré / SP,
transmitindo-lhes ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de
pesar deste Legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a Sra.
Márcia Sales Falanghe por ter assumido a Secretaria do Turis-
mo, em cerimônia de posse realizada no dia 10 de agosto do
corrente ano, no saguão do Paço Municipal.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações a Se-
cretária Mirthes Iara Freitas de Vieira, que através da Secretaria
de Meio Ambiente desenvolveu uma campanha destinada a ar-
recadação de óleo vegetal. O objetivo é evitar os problemas
ambientais decorridos das sobras de óleo que são jogadas nas
pias.
· Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações ao Sr.
José Alcides Muller por ter assumido a Secretaria da Educação,
em cerimônia de posse realizada no dia 10 de agosto do corren-
te ano, no saguão do Paço Municipal.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
· Para que prorrogue por mais dois anos a validade do concurso
público realizado pela Câmara Municipal de Avaré em 2006, que
teve sua validade vencida no dia 15 de agosto do corrente ano
e cujo resultado não foi objeto de nenhuma discussão política.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de
Leis se o Sr. Gerson Casagrande, responsável pela manuten
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E D U C A Ç Ã O :

ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SERÃO AVALIADOS PELO SARESP
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Ava-
ré firmou convênio com
o Governo do Estado
permitirá aplicar o Sa-
resp (Sistema de Avalia-
ção de Rendimento Es-
colar do Estado de São
Paulo) na Rede Munici-
pal de Ensino.  

“O Saresp é o instru-
mento central da política
estadual para a educa-
ção, pois com base nele
pode-se ter uma idéia
clara dos pontos que ain-
da precisam ser melho-
rados”, explica o secre-
tário estadual da Educa-
ção, Paulo Renato Sou-

za.
O Estado vai pagar

todos os custos da ade-
são dos municípios à ava-
liação estadual. A assina-
tura do convênio forma-
liza uma cooperação téc-
nica entre as equipes do
Estado e da Prefeitura.

A Secretaria Munici-
pal da Educação terá
acesso à matriz de refe-
rência de tudo que será
avaliado. A Rede Muni-
cipal de Ensino também
fará o questionário soci-
oeconômico que vai para
as casas dos alunos. O
questionário será res-
pondido pelos próprios

pais.

O que é o Saresp?
O Saresp é uma ava-

liação externa realizada
desde 1996 pela Secre-
taria da Educação do
Estado de São Paulo.

As provas do Saresp
2009 serão realizadas no
próximo mês de novem-
bro. Um total de 145 ins-
tituições particulares
também vai participar da
avaliação, mas estas vão
arcar com o custo pró-
prio da aplicação da pro-
va. “A ampliação desse
sistema de avaliação é
importante para que pos-

samos conhecer dos re-
sultados da educação dos
municípios”, afirmou
Goldman.

 A prova tem como
finalidade fornecer infor-
mações consistentes, pe-

riódicas e comparáveis
sobre a situação da es-
colaridade na rede públi-
ca de ensino paulista, vi-
sando orientar os gesto-
res do ensino no monito-
ramento das políticas vol-

tadas para a melhoria da
qualidade educacional.
Em novembro de 2009
serão aplicadas provas
aos alunos da 2a, 4a, 6a
e 8a séries do Ensino
Fundamental e da 3a sé-
rie do Ensino Médio. Os
componentes curricula-
res a serem avaliados são
língua portuguesa, reda-
ção, matemática e ciên-
cias humanas (geografia
e história). O Governo
do Estado divulgará ape-
nas os resultados globais
do SARESP, cabendo
aos municípios a divulga-
ção de seus próprios re-
sultados.

TANU é a sigla do
programa de Triagem
auditiva Neonatal Uni-
versal popularmente co-
nhecido como “Teste de
Orelhinha”, que está
sendo implantado na
Estância Turística de
Avaré.

O procedimento da
TANU visa identificar os
recém-nascidos com
suspeita de deficiência
auditiva os quais após a
triagem deverão ser en-
caminhados para o pro-
cedimento mais comple-
xos de diagnóstico. É de
extrema importância as-
sinalar que procedimen-
to não visa identificar
neuropatias.

A audição é extre-
mamente importante no
desenvolvimento de
todo ser humano, sendo
o ato de ouvir um dos
meios pelo qual adqui-

do o desenvolvimento
das habilidades  auditi-
vas e de linguagem , o
que desencadeia um dé-
ficit escolar e futuramen-
te maior dificuldade  de
inserção no mercado de
trabalho.

O TANU está de
acordo com a Lei Esta-
dual nº 12522/07, que
determina a obrigatori-
edade do exame nas
maternidades e hospi-
tais. Em Avaré, o pro-
grama vai vigorar de

S A Ú D E :

AVARÉ JÁ CONTA COM O “TESTE DA ORELHINHA”

rimos conhecimento e
colaboramos para a for-
mação de nosso circulo
social.

A incidência de De-
ficiência da audição é de
10% na população mun-
dial, segundo dados da
Organização Mundial
da Saúde (OMS) e de
16,7% na população
brasileira, conforme da-
dos do IBGE.

A privação sensori-
al afeta a plasticidade
neuronal comprometen-

acordo com a Lei nº
172/2003.

A Triagem Auditiva
de Recém-Nascido
será realizada por equi-
pe de fonoaudiólogas
através do Registro das
Emissões Otoacústicas.
O exame auxiliará no
diagnóstico de perda
auditiva de modo preco-
ce, colaborando para
que a criança seja trata-
da adequadamente e al-
cance um bom desen-
volvimento.

O exame é rápido,
simples e indolor. Será
realizado diariamente
em todos os recém-nas-
cidos da Maternidade
da Santa Casa de Mi-
sericórdia de Avaré, in-
clusive nos finais de se-
mana e feriados e com
retornos previamente
agendados nos postos
de Saúde.

S A Ú D E  :

DUPLICADOS OS ATENDIMENTOS
NAS UNIDADES DE SAÚDE

Dados enviados pela
Secretaria Municipal de
Saúde apontam terem
sido duplicados os núme-
ros de atendimentos des-
de o início deste ano.

Admite-se ser neces-
sário ainda muito mais
esforço e empenho no
sentido de minimizar os
problemas em área tão
complexa como a saúde,
mas neste ano o Gover-
no Municipal permitiu
uma notória melhoria,
não só no relevante dado
relativo à quantidade,
mas também na qualida-
de do atendimento.

O Disk Saúde, por
exemplo, criou uma gran-
de facilidade para a po-
pulação, evitando filas,
cansaço e perda de tem-
po.

A criação do serviço,
ocorrido em 1º de julho,
associada a diversas ou-

tras medidas, permitiu o
crescente aumento de
atendimentos na busca
da equalização com a
demanda gigante do se-
tor.

Confira os números
de consultas agendadas
pelo programa Disk- Saú-
de nas mais diversas es-
pecialidades desde sua
implantação:
Centro de Saúde I –
1908
PAS–Bonsucesso–1633
PAS–Jardim Brasil–525
PAS–Bairro Alto – 632
PAS–Vera Cruz – 701
PAS–Brabância – 591

E na Ortopedia - Pró
Santa Casa – 119

Vale ser ressaltado
que além destes 6109
agendamentos na rede
pública, foram agendadas
51 consultas particula-
res.
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T R Â N S I T O :

PROIBIDO TRÁFEGO DE “BITRENS” NO PERÍMETRO URBANO
Devido aos inúme-

ros problemas causados
nas ruas da cidade, e ain-
da aos perigos de dani-
ficar a fiação elétrica e
telefônica, a Prefeitura
da Estância Turística de
Avaré determinou, atra-
vés de decreto do Exe-
cutivo, a proibição do
trânsito dos chamados
“bitrens” caminhões ar-
ticulados em duas ou
três partes em todo pe-
rímetro urbano de Ava-
ré.

Os caminhões são,
em sua maioria, destina-
dos ao transporte de
cana de açúcar, produ-

ção que vem crescendo
na região. Com o au-
mento significativo da
frota circulante de veícu-

los pesados pela área
urbana, as queixas de
moradores e de moto-
ristas com relação à in-
segurança no trânsito
também aumentaram.

A população dos
bairros periféricos, onde
o tráfego de veículos
pesados é maior, espe-
rava por tais medidas, já
que era comum haver
acidentes nas ruas por
onde trafegavam os “bi-
trens”.

D E F E S A  D O  C O N S U M I D O R :

PROCON AVARÉ: 8 MIL ATENDIMENTOS EM 7 MESES

A Coordenadoria de
Proteção e Orientação e
Defesa ao Consumidor
– PROCON de Avaré
realizou no período de
sete meses, compreen-
didos entre dia 1º de ja-
neiro e 31 de julho de
2009, um total de 8.177
atendimentos entre pes-
soais, telefônicos e via-
email.

Do total de atendi-

mentos da unidade de
defesa ao consumidor
avareense 7342 foram
consultas, 338 proces-
sos e 497 CIP´s.

A unidade do PRO-
CON em Avaré está si-
tuada a Rua Goiás n.
1029, no centro e aten-
de pelo fone 14
3711.1750 o email é
proconmunicipal@avare.
sp.gov.br

E C O N O M I A :

BANCO DO POVO: EMPRÉSTIMOS ULTRAPASSAM R$ 170 MIL NO ANO
Apesar de ter feito

43 operações de crédito
contra 47 no mesmo pe-
ríodo do ano anterior, o
Banco do Povo Paulista
(BPP), através de sua
agência de Avaré, apro-
vou empréstimos 10%
superiores em volume de
recursos financeiros,
atingindo mais de R$ 170
mil no primeiro semestre
deste ano, contra pouco
mais de R$ 154 mil no
mesmo período de 2008.

Desde sua inaugura-

ção, o BPP Avaré, que é
vinculado à Secretaria
Municipal de Indústria,
Comércio e Desenvolvi-
mento Econômico, já for-
malizou empréstimos de
mais de R$ 4 milhões em
1280 operações de cré-
dito.

A unidade foi inaugu-
rada em 1º de Junho de
2002 e a carteira ativa no
dia 23 de julho deste ano
era de 146 operações e
R$ 425.401,44 reais em
valores.

S A Ú D E  :

CAMPANHA “DOE REMÉDIOS”
Em parceria com o

Rotary Clube Jurumirim,
o Libertáguias MC pro-
move a campanha “Doe
Remédios” com a finali-
dade de ação carente,
promover segurança a
saúde das pessoas e
preservar o meio ambi-
ente.

Serão coletados os
medicamentos com as
seguintes características:
- Novos (validade não
vencida)
- Usados (validade não
vencida)
- Novos e usados (vali-
dade vencida)
Obs.: pedimos que os
medicamentos com o
prazo de
validade vencida sejam
entregues em comparti-
mentos separados.

Os pontos de coleta
na cidade de Avaré são:
Arena Academia, Auto
Peças e Recuperadora
Fuscão e A Elétrica.

A análise e entrega
dos medicamentos se-
rão feitas antecipada-
mente pelo Libertáguias
MC, contando com o
apoio de profissionais
da área da saúde, obe-
decendo todas as leis
estabelecidas por Ór-
gãos relacionados ao
assunto.

Informações: LI-
BERTÁGUIAS MC -
Rua Antonio Manoel
Afonso, 167 - Brabân-
cia - Avaré/SP - CEP:
18703050 / Fones:
(014) 9707-8617 /
(014) 3733-3175
E-mail LIBERTÁGUI-
AS MC:
lmc.avare@hotmail.com -
site: http://libertaguias-
mc.
blogspot.com
E-mail BIKE ROUTE:
bike.route@hotmail.com
- site:
http://bikerouteavare.
blogspot.com
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ção das antenas de canal aberto de televisão de Avaré (instala-
das na Chácara Vera Cruz), vem recebendo os valores mensais
por esta prestação de serviço desde o início do corrente ano.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que seja efetivada a refor-
ma, construção ou o que for necessário para a recuperação
dos imóveis que abrigam as antenas de canal aberto de televi-
são, localizados em área de propriedade da Prefeitura, na Chá-
cara Vera Cruz, em Avaré.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que, através do setor com-
petente, informe a esta Casa de Leis de que forma pessoas
portadoras de necessidades especiais podem ter acesso à ca-
deira de rodas e outros benefícios destinados a esta parcela da
população; bem como informe qual o tempo de espera para que
se consiga obter tais benefícios e qual o órgão/empresa que
custeia os equipamentos que são doados.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que, através do setor com-
petente, envie a esta Casa de Leis cópia do Processo 458/09 e
Inexigibilidade 023/09 referente à contratação da empresa Sie-
mens Acuson X 300.
· Seja oficiado à Secretaria Estadual da Saúde, através de sua
divisão regional de Bauru, à qual Avaré está incluída, para que
informe se já está decidido qual empresa vai dirigir o Ambulatório
Médico de Especialidades de Aváre, bem como informe o crono-
grama para início de obras de reforma do prédio onde funciona
o NGA de Avaré.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
· Sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES
ao “Studio de Dança D”, sua professora Lucciana Grisolia, todos
os alunos pela brilhante apresentação no Teatro Municipal, nos
dias 6 e 7, objetivando arrecadar recursos para representar
Avaré no Festival de Dança em Brasília.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe se existe uma
norma regulamentadora que autoriza o servidor público munici-
pal a compensar as licenças-prêmio vencidas com o Imposto
Predial e Territorial Urbano, caso não exista que seja implemen-
tada, tendo como referência a cidade de Londrina.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, através da Secretaria Municipal
do Meio Ambiente, para que informe se existe a possibilidade da
municipalidade adquirir coletores com a capacidade de um (1)
litro, e que sejam distribuídos em vários pontos da cidade, tais
como condomínios, escolas, bares, restaurantes, padarias, para
a coleta do óleo utilizado na cozinha, tendo como destino a
cooperativa recém criada para o reaproveitamento do mesmo.
No mesmo sentido, que sejam destinados locais de acesso ao
público, como padaria, supermercados, etc., onde poderá ter
um coletor com maior capacidade e, que depois de cheio será
retirado pela Secretaria do Meio Ambiente.
· Seja oficiado à Sabesp - Companhia de Saneamento e Abaste-
cimento do Estado São Paulo, para que informe quando iniciará
o sistema de medição individual de consumo de água em condo-
mínios residenciais e comerciais, no município de Avaré.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que estude a possibilidade
de disponibilizar um ônibus para o dia 21 de agosto p.futuro para
levar atletas avareenses para a cidade de Itaí, bem como uma
perua para o dia 24 de agosto do corrente ano para a cidade de
Jundiaí.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que viabilize um convênio
com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo,
por intermédio do Detran, para que sejam realizados os exames
de Habilitação para deficientes físicos em nosso município, atra-
vés do Ciretran.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, solicitando que as verbas do
FUNDEB, destinadas ao repasse às creches municipais, sejam
encaminhadas até o dia 5º dia útil de cada mês.
· Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que sejam repassadas,
imediatamente, as verbas da contrapartida da Prefeitura para
com as creches municipais, referentes aos meses de junho,
julho e agosto do corrente ano, que servem justamente para a
aquisição de alimentos.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
· Que seja encaminhado expediente à Comissão de Saúde, para
que efetue estudos buscando um parecer definitivo quanto a
natureza dos serviços prestados pelos médicos que se encon-
tram em exercício de mandato com assento nesta Casa de Leis.

· Que sejam consignados em ata de nossos trabalhos, VOTOS
DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES ao Ilmo. Sr. Presidente desta
Casa de Leis, ROBERTO ARAÚJO, pelo recebimento da Medalha
dos Inconfidentes, honraria concedida pelo Instituto Tiradentes
no último dia 14 de agosto.
· Que sejam consignados em ata de nossos trabalhos, VOTOS
DE PARABENIZAÇÕES à OAB (Ordem dos Advogados do Bra-
sil) 67ª Subseção de Avaré, pelo dia do Advogado transcorrido
dia 11 de agosto p. passado, profissional esse que exerce na
sociedade um relevante e importantíssimo trabalho.
· Que sejam consignados em ata de nossos trabalhos, VOTOS
DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES ao Sr. JAIR ANTUNES DU-
ARTE, proprietário do Supermercado Saladão; pelo fiel cumpri-
mento da Lei 7.853/89 e regulamentada pelo Decreto 3.298/99,
que trata da admissão de pessoas portadoras de deficiência
habilitada em seus quadros de funcionários.
· Que sejam consignados em ata de nossos trabalhos, VOTOS
DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES ao Exmo. Prefeito da Es-
tancia Turística de Avaré, Sr. Rogélio Barchetti Urrêa, pela insta-
lação de Rampa de Acesso para Deficientes Físicos em nossa
Rodoviária, contribuindo assim com a permanente defesa dos
direitos dos portadores de deficiência.

ORDEM DO DIA

CIRCULAR N º 33/2009 - DG
 Avaré, 20 de Agosto de 2.009.

Exmo. (a) Sr. (a)
Vereador (a)
N E S T A

Senhor (a) Vereador (a):-
LEMBRETE
Estará presente a Dra. Marta Brandi Carneiro Gonçalves para
explanar sobre o tema: “Gripe Suína e os cuidados a serem
adotados pela população”, atendendo ao requerimento do Ver.
Paulo Dias Novaes Filho.
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
24/08/2009 - Segunda Feira – às 18:00 horas.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, o Exmo. Sr. Presi-
dente Vereador Roberto Araujo  designou  para a Ordem do Dia
da Sessão Ordinária de  24 de agosto do corrente ano, que tem
seu inicio marcado para as 18:00 horas, a seguinte matéria:

1. PROJETO DE  DECRETO LEGISLATIVO N.º 08/2009 – Discus-
são Única – maioria qualificada 2/3
Autoria:- Mesa Diretora
Assunto: - Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareen-
se ao Sr. Aloysio Nunes Ferreira Filho pelos relevantes serviços
prestados a comunidade avareense e dá outras providências.
Anexo:- Cópias do Projeto de Decreto Legislativo nº 08/
2009; dos Pareceres do Jurídico; das Comissões de
Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orça-
mento e Dir. do Consumidor.

2. PROJETO DE LEI N.º 154/2009 – Discussão Única
Autoria:- Ver. Roberto Araujo
Assunto: - Dispõe sobre a instituição do Dia Municipal de incen-
tivo a Doação de Órgãos e adota outras providências.
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei nº 154/2009; dos Parece-
res do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Jus-
tiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Direito do
Consumidor; (c/ emendas)

3. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 140/2009 – Discussão
Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Dispõe sobre criação de cargos efetivos e dá outras
providências (c/ substitutivo)
 Anexo:- Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 140/
2009; dos Pareceres do Jurídico; e das Comissões de
Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Orçamen-
to e Direito do Consumidor; e de Serviços, Obras e Ad-
ministração Pública. (c/ emendas)

4. PROJETO DE LEI N.º 150/2009 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Dispõe sobre o controle do desperdício de Água
Potável Distribuída para Uso, institui o Programa Municipal de
conservação e Uso Racional da Água e Reuso em edificações e
dá outras providências.
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei nº 150/2009; dos Parece-
res do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Jus-
tiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Con-

sumidor.
 (c/ emenda)

5. PROJETO DE LEI N.º 162/2009 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Institui a Política Municipal de Educação Ambiental e
dá outras providências.
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei nº 162/2009; dos Parece-
res do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Jus-
tiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Direito do Con-
sumidor; de Educação, Cultura, Esporte e Turismo; e de
Saúde, Promoção Social, Meio Ambiente e Direitos Hu-
manos;

6. PROJETO DE LEI N.º 163/2009 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Dispõe sobre a utilização de Papel Reciclado nas
Repartições Públicas do Município de Avaré e dá outras provi-
dências.
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei nº 163/2009; dos Parece-
res do Jurídico; e das Comissões de Constituição, Jus-
tiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Direito do Con-
sumidor; e de Saúde, Promoção Social, Meio Ambiente
e Direitos Humanos; (c/ emenda)

7. PROJETO DE LEI N.º 175/2009 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Dispõe sobre o pagamento de despesas sem cober-
tura contratual ou decorrentes de contrato posteriormente de-
clarado inválido.
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei nº 175/2009.
Obs:- Os Pareceres do Jurídico e das Comissões Permanentes
serão colocados na Mesa dos Srs. Vereadores quando da apre-
ciação da matéria.

Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

DECRETOS

DECRETO Nº.2166  de 18 de agosto de 2009.
(Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e dá outras

providências)

ROGÉLIO BARCHETI URREA, Prefeita Municipal da Estância Tu-
rística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas
por Lei,
Artigo 1º. Fica autorizado o Departamento de Contabilidade e
Orçamento do Município a abrir nos termos da Lei Municipal
nº1134 de 24/12/2008, o crédito no valor de R$2.285.000,00(dois
milhões, duzentos e oitenta e cinco mil reais), para suplementar
as seguintes dotações do orçamento vigente:-

Local Códigos      Geral        Especificação da Despesa      Valor
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Artigo 2º O Valor de que trata o artigo anterior será coberto com
recursos de anulação a que alude o inciso III, parágrafo 1º.  Do
artigo 43, da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de Março de 1.964 das
seguintes dotações orçamentárias:

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 18 de agosto de 2009.

ROGÉLIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

DESPESAS

DESPESAS
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SECRETARIA DE HABITAÇÃO

RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS
14 A 20 DE AGOSTO

CERTIDÃO DE USO DO SOLO
14 A 20 DE AGOSTO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ COMUNIQUE-SE
14 A 20 DE AGOSTO

AVARÉ, 20 DE AGOSTO DE 2009
Arq. Urb. Bethina de Arruda Mota Melado

Setor de Análise de Projetos

Retire gratuitamente o Se-
manário Oficial da Estância
Turística de Avaré no Paço
Municipal, Centro Adminis-

trativo e nas Bancas de
Jornais
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O U V I D O R I A  M U N I C I P A L :

AÇÃO SOCIAL NA BARRA GRANDE

Com o êxito do Pro-
jeto de Ação Social
“Prefeitura no Bairro”,
promovido pela Ouvi-
doria Municipal, a pró-
xima comunidade a ser
ouvida e visitada pelos
representantes da Pre-
feitura será o bairro da
Barra Grande.

No domingo, 23 de

agosto, das 9h às 13h,
a população será visita-
da por representantes
do Governo Municipal.
Também os moradores
da Barra Grande serão
atendidos por profissio-
nais da saúde e do di-
reito e de outras áreas
do setor público.
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E S P O R T E :

SEME AVARÉ VENCE COM TIME MISTO
No domingo, 16 de

agosto, a equipe de Fu-
tebol Americano de Ava-
ré jogou em Guarulhos 
no CT da Portuguesa de
Desportos e venceu a
experiente equipe do
Rhynos com o  misto
sub 15 da Secretaria de
Esportes (SEME) de
Avaré.

A partida foi a me-
lhor da  temporada, se-
gundo os organizadores
do torneio. No inicio do

jogo, aos 2 minutos,  o
placar foi aberto pela
equipe de Avaré  num 
lançamento do QB  Bat-
man para  o TE Pedrão.
Em seguida, sofreu o
empate  numa corrida
muito bem elaborada
pela experiente equipe
de São Paulo. O jogo
terminou em 40 X 37
para a SEME.

A equipe  avareense
atuou com LARRY,
BATMAN, GUTO,

BYLLY, Atletas acima
de 20 anos e com  PE-
DRÃO, XANDÃO,
DIEGO, LEONEL, TI-
AGO MAX, BATATA,
CABELO, DANY,
DANONI, JULIANO,
WASHINTOM, OR-
LANDO, NAKATA E
DUDU.

O próximo compro-
misso da SEME Avaré
será em Diadema con-
tra o São Paulo Spar-
tans.

TRÂNSITO;
COMUNICADO:

PEDRO LUIZ DE SOUZA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS TRANSPOR-
TES E SISTEMA VIÁRIO E AUTORIDADE MUNICIPAL DE
TRÂNSITO,USANDO DAS ATRIBUIÇOES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR
LEI, COMUNICA QUE  A PARTIR DO DIA  24 DO CORRENTE ESTARÃO
SENDO IMPLANTADOS OS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS JUNTO AO CON-
JUNTO SEMAFÓRICO INSTALADO NO CRUZAMENTO DAS AVENIDAS
PREFEITO PAULO NOVAES , AVENIDA PINHEIRO MACHADO E RUA VIS-
CONDE DE MAUÁ, PARA FUNCIONAMENTO DENTRO DO PREVISTO NO
DECRETO MUNICIPAL NUMERO 1.980 DE 02 DE MARÇO PRÓXIMO PAS-
SADO, QUE DISPÕE SOBRE ALTERAÇOES NO FLUXO DE TRÃNSITO DAS
RUAS VISCONDE DE MAUÁ E RUA NHONHO PEREIRA, VILA AIRES.

PEDRO LUIZ DE SOUZA.
SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS TRANSPORTES

 E SISTEMA VIÁRIO.
AUTORIDADE MUNICIPAL DE TRÃNSITO.
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H A B I T A Ç Ã O :

Envie suas sugestões, reivindicações ou criticas:

Nome: _______________________________________________________________________

End.:  _____________________________________________________  n°: _____________

Bairro: ____________________________________________  Tel.: ______________________

Quer enviar para Secretaria ou Departamento? _______________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

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

CANAL DO CIDADÃO

COMEÇA A CONSTRUÇÃO DA “VILA DIGNIDADE”
Em breve a Estância

Turística de Avaré terá a
sua “Vila Dignidade”,
programa habitacional
voltado ao atendimento
de idosos. Visa a cons-
trução de moradias em
pequenas vilas, com áre-
as de convivência soci-
al.

As obras das pri-
meiras 22 casas foram
iniciadas em área perto
do Bairro do Camargo.
Graças ao empenho do
Governo Municipal,

através da Secretaria da
Habitação, Avaré é o
primeiro município pau-
lista a atender a sua po-
pulação idosa com mo-
radias desse padrão.

Convênio foi firma-
do em convênio assina-
do pela Municipalidade
com a Companhia Ha-
bitacional de Desenvol-
vimento Urbano
(CDHU). Além da co-
modidade das unidades
habitacionais, o projeto
disponibilizará áreas de

lazer e recreação no
próprio empreendimen-
to.

O Programa Vila
Dignidade se insere no
Plano Estadual para a
Pessoa Idosa do Go-
verno do Estado de São
Paulo – Futuridade e é
uma parceria entre as
Secretarias Estaduais da
Habitação, de Assistên-
cia e Desenvolvimento
Social, Economia e Pla-
nejamento, Cultura, o
Fundo de Solidariedade
e a Prefeitura de Avaré.

Ouvidoria Municipal:

0800-7700133

A N I V E R S Á R I O  D A  C I D A D E  :

DESFILE SERÁ NO DOMINGO,
27 DE SETEMBRO

O Desfile Comemo-
rativo dos 148 anos de
Fundação da cidade foi
transferido de 20 de se-
tembro para o domingo
seguinte, dia 27.

O evento terá este
ano como o tema “His-
tória de Avaré”. Cada
escola retratará um pou-
co da vida do seu patro-
no, o que deu nome à ins-
tituição e a Coordenação
do EJA (Educação de
Jovens e Adultos) traba-
lhará o tema “Analfabe-
tismo Zero”. Outro tema
num carro alegórico será

“100 Anos Luz” alusivo
ao centenário da chega-
da da iluminação pública
de Avaré teve sua data
alterada do dia 20 para o
dia 27 de setembro.

A partir de 2010, a
Prefeitura pretende
transferir o desfile para
o dia 7 de julho, data da
emancipação político-ad-
ministrativa de Avaré.

No dia 15 de setem-
bro, contudo, haverá fes-
tividades alusivas ao dia
da padroeira local, Nos-
sa Senhora das Dores.


