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CANTEIRO DE OBRAS: R$ 33,7 MILHÕES

Investimento pesado em
infra-estrutura urbana

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré, cumprindo com sua
meta de governar para
pessoas, está realizando
importantes obras e
quem ganha é a popula-
ção, em qualidade de
vida. São várias realiza-
ções nos setores de ur-
banismo, habitação, es-
porte e lazer, educação,
esporte e lazer, entre ou-
tras, que somam R$
33.758.794,32.

Páginas 12 e 13.

Máquinas trabalham na
recuperação da Avenida
Governador Mário Covas

OPERAÇÃO TAPA-BURACOS: MEMÓRIA VIVA:

A Avenida Governador Mário Covas está sendo
recuperada nos principais trechos onde o asfalto
estava totalmente destruído, nas proximidades da
sede do Corpo de Bombeiros local. Uma nova ca-
mada de massa asfáltica está sendo aplicada, mu-
dando o aspecto visual da avenida, fato que irá me-
lhorar as condições de tráfego.

Além do asfalto, a avenida passará a contar com
uma segunda pista, oferecendo mais segurança aos
motoristas que a utilizam. Máquinas estão no local
executando as obras, bem como em outros pontos
críticos da cidade, onde a chamada “Operação
Tapa-Buracos” já executou os serviços em diver-
sas vias públicas, trabalhando incessantemente.

O preço
de uma
cidade

Por 30 contos de
réis, em 1917 a Câma-
ra de Avaré comprou
da Igreja Católica as
terras da área central
da cidade, doadas pe-
los fundadores a Nos-
sa Senhora das Do-
res, em 1862. Enten-
da a chamada Ques-
tão do Patrimônio na
crônica do pesquisa-
dor Gesiel Júnior.
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Alunos visitam a
Secretaria da
Comunicação
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Congresso
Quarto de

Milha
começa na

próxima
terça-feira
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CARTÕES DA ZONA AZUL
POSTOS DE VENDA

Santa Efigênia InformáticaSanta Efigênia InformáticaSanta Efigênia InformáticaSanta Efigênia InformáticaSanta Efigênia Informática
Rua Goiás, 1464

Rua Rio Grande do Sul, 1380
Da FDa FDa FDa FDa Frutrutrutrutruta Sora Sora Sora Sora Sor vevevevevettttteriaeriaeriaeriaeria

Center Som WatanabeCenter Som WatanabeCenter Som WatanabeCenter Som WatanabeCenter Som Watanabe
Rua Alagoas, 1543

Rua Rio G. do Sul c/ Rua Alagoas
Banca CentralBanca CentralBanca CentralBanca CentralBanca Central

Banca do MercadoBanca do MercadoBanca do MercadoBanca do MercadoBanca do Mercado
Rua Pernambuco c/ Rua Sta. Catarina

Rua Pernambuco, 1346
AbavilAbavilAbavilAbavilAbavil

BabuchaBabuchaBabuchaBabuchaBabucha
Rua Pernambuco, 1472

Rua Pernambuco, 1271
Xerox e Chaveiro CenterXerox e Chaveiro CenterXerox e Chaveiro CenterXerox e Chaveiro CenterXerox e Chaveiro Center

Café e ProssaCafé e ProssaCafé e ProssaCafé e ProssaCafé e Prossa
Rua Santa Catarina, 1386

Largo São João, 200
Casa ChaddadCasa ChaddadCasa ChaddadCasa ChaddadCasa Chaddad

Distribuidora Avaré de PublicaçõesDistribuidora Avaré de PublicaçõesDistribuidora Avaré de PublicaçõesDistribuidora Avaré de PublicaçõesDistribuidora Avaré de Publicações
Rua Rio de Janeiro, 1626

Rua São Paulo c/ Rua Pernambuco
Farmácia São BentoFarmácia São BentoFarmácia São BentoFarmácia São BentoFarmácia São Bento

PPPPPontontontontonto do Caro do Caro do Caro do Caro do Car tãotãotãotãotão
Rua Rio Grande do Sul, 1452

Rua Pernambuco, 1521
Clinica do TênisClinica do TênisClinica do TênisClinica do TênisClinica do Tênis

Rua Pernambuco c/ Rua Piauí
Livraria e Locadora BetelLivraria e Locadora BetelLivraria e Locadora BetelLivraria e Locadora BetelLivraria e Locadora Betel

SorSorSorSorSor vevevevevettttteria Gureria Gureria Gureria Gureria Gurt Ft Ft Ft Ft Frutrutrutrutrut
Rua Rio Grande do Sul c/ Rua Domiciano Santana

Rua Alagoas, 1455/2
360° Graus Confecções360° Graus Confecções360° Graus Confecções360° Graus Confecções360° Graus Confecções

MAIORES INFORMAÇÕES NO ESCRITÓRIO ZONA AZUL
Rua Rio Grande do Sul, 1810 - Sala 12 1º andar - Fone (14) 3711-2571

Secretarias Municipais de Avaré – Administração 2009/2012
ADMINISTRAÇÃO
JOÃO BATISTA LEME
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810
3711-2533 / 9601-3800

AGRICULTURA
PEDRO LUIZ OLIVIERI LUCCHESI
PARQUE FERNANDO CRUZ PIMENTEL - EMAPA
3733-4182 / 9792-2143

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAULO FRANCISCO CAVINI
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810
3711-1430 / 9651-3723

COMUNICAÇÃO E GOVERNO
MARCELO JOSÉ ORTEGA
PRAÇA JUCA NOVAES, 1169.
3711–2500 RAMAIS 223 E 243/ 9601-7100

CULTURA
GILSON CÂMARA FILGUEIRAS
(ANTIGO CINE SANTA CRUZ) RUA MARANHÃO, 1492
FAX: 3732-5057 /97549309

EDUCAÇÃO
FÁTIMA KALAF ZEDAN
RUA PERNAMBUCO, 1065
FAX: 3711–2211 / 9783-7741

ESPORTES  E LAZER
DAULUS EDUARDO PAIXÃO
PRAÇA ROMEU BRETAS, S/N°
3732-0756 / 9784-0934

FAZENDA
EDUARDO JOSÉ DE OLIVEIRA
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810
3711-2566 / FAX: 3711-2545 / 9754-9306

HABITAÇÃO
CARLOS ALBERTO ESTATI
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810
3711-2565 / FAX: 37112543 / 9608-6311

INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CAMILA ZANETI VIEIRA
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810
3711-2582 / FAX: 3711-2580 / 9791-3412

MEIO AMBIENTE
MIRTHES YARA F. VIEIRA
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810
3711-2573 / 3711-2553 / FAX: 3711-2559
9754 -9302

PLANEJAMENTO E OBRAS
APARECIDO FERNANDES JUNIOR
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810 - 3711-2546 / 3711-
2548 / 3711-2572 / FAX: 3711-2574 / 9754-9296

TRANSPORTES E SISTEMA VIÁRIO
JOÃO BATISTA LIMA
RUA RIO GRANDE DO SUL, 1810 - 3711-2567 / 9707-4153

SAÚDE
MARIALVA BIAZON
RUA SÃO PAULO, 1559 DISK SAÚDE 08007701920
3732-8263 / CEL: 9601-6400

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
NILSON CALAMITA FILHO
INFORMAÇÕES - FONE: 9671-4970 - SANDRA OU
9608-6311 - NILSON

TURISMO
MÁRCIA SALES FALANGHE
AVENIDA PAULO ARAÚJO NOVAES, 11
FAX: 3732–8009 / 9783-8324

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ouvidoria Municipal: 0800-7700133
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LEGISLATIVO

REQUERIMENTOS – Sessão 12-04-2010
ROBERTO ARAUJO - PRESIDENTE

Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor BENEDITO DE GODOY FILHO.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo pesar
pelo falecimento do Senhor AGOSTINHO RIBEIRO DOS SANTOS.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor ANTONIO CARLOS CARVA-
LHO MOTA.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora ELIANA SIQUEIRA DE LIMA.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora ELENA CATARINA FRANÇA.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora GENI RAMOS ROCHA.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento do Senhor HERONIDEO CORREIA DA SILVA.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora MARIA NUNES TEIXEIRA.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora APARECIDA DE OLIVEIRA.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos, voto de profundo
pesar pelo falecimento da Senhora MARIA RIBEIRO PECEGUINI.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” a todo efetivo do Tiro de Guerra 02-003
de Avaré, através de seu Chefe de Instrução 1º Sargento de Infan-
taria Ivanaldo Paulino Dantas e demais Atiradores, pela passagem
do Dia do Exército, que transcorre anualmente no dia 16 de abril.
Seja consignado em Ata de nossos trabalhos “VOTOS DE APLAU-
SOS E PARABENIZAÇÕES” ao casal José Leite do Prado e
Geosina de Souza Lima Prado, carinhosamente conhecidos como
“Zé Leite” & “Jo” pela distribuição de centenas de ovos de páscoa
as crianças carentes de diversos bairros em nossa cidade.

JAIR CANOVAS ALVES FERREIRA – VICE-PRESIDENTE
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através
de sua Assessoria Jurídica estude a possibilidade de elaborar
Projeto de Lei obrigando empresas estabelecidas na cidade que
possuem frota de veículos, a recolherem tributos como o IPVA
em nossa cidade, pois o referido imposto recolhido tem um re-
passe de 50% do montante arrecadado aos cofres públicos
municipais, e 50% ao Estado.
Que sejam oficiados votos de aplausos e parabenizações a
Dupla CHICO REY & PARANÁ, pelo brilhantismo com que se
apresentou por ocasião do 5º Torneio de Pesca da Estância
Turística de Avaré, na noite de domingo, dia 10 de abril de 2010,
proporcionando um grandioso show de encerramento ao públi-
co e contribuindo para que o evento alcançasse pleno êxito.
Embora de forma excepcional o show tenha ocorrido apenas
com a presença do artista Paraná, devido a problemas de saúde
com Chico Rey, tudo correu de forma profissional e a apresen-
tação foi um total sucesso.
Que seja consignado em Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE
APLAUSOS E PARABENIZAÇÃO” aos integrantes da Libertaguias
– MC – Avaré / SP, através do Excelentíssimo Presidente Senhor
João Paulo Moutinho, pelo encontro de motociclistas “BIKE ROUTE”,
ocorrido em Avaré, nos dias 09, 10, e 11 de abril último.
Que sejam oficiados votos de aplausos e parabenizações à
Comissão Organizadora do 5º Torneio de Pesca da Estância
Turística de Avaré, com ênfase ao nobre Vereador Júlio César
Theodoro, o Tucão, que desde a primeira edição do evento não
tem medido esforços para que a cada ano o torneio cresça e
proporcione à população momentos agradáveis de lazer e es-
porte, evidenciando o nome de Avaré dentro do cenário da pesa
em todo Interior do Estado de São Paulo.
Que seja consignado em Ata de nossos trabalhos votos de
agradecimentos ao Excelentíssimo Deputado Federal VADÃO
GOMES (PP), pela importante colaboração para com o 5º Torneio
de Pesca da Estância Turística de Avaré, por ter intercedido
junto ao Governo Federal no sentido de disponibilizar os shows
musicais que abrilhantaram o evento.
Que sejam oficiados votos de aplausos e parabenizações à
Dupla GILBERTO e GILMAR, pelo brilhantismo com que se apre-
sentou por ocasião do 5º Torneio de Pesca da Estância Turística
de Avaré, na noite de sábado, dia 9 de abril de 2010, proporcio-
nando um grandioso show ao público e contribuindo para que o
evento alcançasse pleno êxito.
Que sejam oficiados votos de aplausos e parabenizações à
Dupla DI PAULLO & PAULINO, pelo brilhantismo com que se apre-

sentou por ocasião do 5º Torneio de Pesca da Estância Turística
de Avaré, na noite de quinta-feira, dia 8 de abril de 2010, propor-
cionando um grandioso show ao público e contribuindo para
que o evento alcançasse pleno êxito.
Que sejam oficiados votos de aplausos e parabenizações à
Comissão Organizadora da Festa do Peão de Óleo, evento rea-
lizado no período de 7 a 11 de abril de 2010 e que contou com
grandiosa programação e infra-estrutura de muita qualidade e
profissionalismo, tudo sob a responsabilidade do locutor e Pre-
sidente da Comissão, Senhor Hélio Bento.
Que sejam oficiados votos de aplausos e parabenizações ao
Excelentíssimo Presidente da Câmara de Vereadores da cidade
de Fartura, Senhor Ricardo Garcia Ribeiro, através do qual esta
Casa de Leis estende as congratulações aos demais Vereado-
res, pelo total apoio dado à realização da XXIII EXPOFAR, evento
que com certeza atingiu seus objetivos proporcionou uma vasta
programação de lazer e cultura com rodeios, shows musicais,
festival e exposições diversas.
Que sejam oficiados votos de aplausos e parabenizações à
Comissão Organizadora da XXIII EXPOFAR, pelo sucesso atingi-
do na realização de mais uma tradicional festa ocorrida no perí-
odo de 3 a 11 de abril.
Que sejam oficiados votos de aplausos e parabenizações ao
Excelentíssimo Prefeito da Cidade de Fartura, Senhor Paulo
Amamura, pela brilhante abertura da XXIII EXPOFAR, ocorrida na
noite de quinta-feira, 08 de abril6.
Que seja oficiado ao Departamento de Estradas de Rodagem
(DER), Escritório Regional de Assis, aos cuidados do Diretor
Jorge Massataka Mori, para que informe a esta Casa de Leis se
os reparos que estão sendo feitos na pista de rolamento das
estradas SP-245 (Avaré/Cerqueira César) e SP-261 (Cerqueira
César/Águas de Santa Bárbara), são de boa qualidade e não
apenas paliativos.

GERMINAL PEGOLI JUNIOR – 1º SECRETÁRIO
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através
do Setor Competente procure acionar o Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER) no sentido de tomar as devidas provi-
dências com relação ao estado precário em que se encontra a
Rodovia Salim Antônio Curiati (SP-245), estrada que liga Avaré a
Cerqueira César.
Que seja oficiado à Secretaria Municipal de Comunicação para que
a mesma informe a esta Casa de Leis sobre a possibilidade de
incluir no Semanário Oficial do Município horários de ônibus circular.

ERNESTO ALBUQUERQUE
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais, solicitar de Sua Excelência o Prefeito da
Estância Turística de Avaré. Senhor Rogélio Barchetti Urrêa,
informações, por meio da Secretaria competente, se já houve a
indicação do novo Gestor do Programa “BOLSA FAMÍLIA”, pois a
Sra. Flávia Ramos pediu demissão da referida função. É notória
a importância dessa indicação, para se assegurar o adequado
funcionamento do Programa.
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  solicitar de  Sua Excelência o Prefeito da
Estância Turística de Avaré. Senhor Rogélio Barchetti Urrêa,
informações sobre se realmente foi suspensa a capina química
em nosso Município. Isso porque, segundo relatos que nos che-
gam, recentemente trabalhadores estariam aplicando substân-
cia proibida pela ANVISA em próprio municipal.
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as for-
malidades regimentais,  solicitar de  Sua Excelência o Prefeito da
Estância Turística de Avaré. Senhor Rogélio Barchetti Urrêa,
informar a esta Casa de Leis, por meio do setor competente, os
pontos de alagamento em nosso Município e as áreas em situa-
ção de risco.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
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 se existe um cronograma
para regularização dos buracos em nossas ruas e, se a res-
posta for positiva, solicito o envio deste cronograma.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que responda a esta Casa
de Leis se existe algum estudo por parte da Secretaria Municipal
de Saúde de passar a realizar os exames de mamografia na
forma digital, e não convencional.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que envie a esta Casa de
Leis cópia da dispensa de licitação n° 019/10, processo n° 104/
10, cuja ratificação foi publicada no Semanário Oficial, edição n°
455, de 10 de abril do corrente ano, visando à contratação da

empresa Ellenco Construções Ltda., responsável pela adminis-
tração e exploração do sistema de estacionamento regulamen-
tado rotativo (zona azul).
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de
Leis a possibilidade de elaborar um projeto de lei no sentido de
tornar rotina a prescrição e oferecimento do medicamento Acido
fólico 2 mg, na forma de comprimidos,  a todas as mulheres em
idade fértil que desejam engravidar, e também a todas as ges-
tantes durante o primeiro trimestre da gestação.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de
Leis quantos exames de ultrassonografia obstétrica
Dopplervelocimetria foram realizados através da Secretaria
Municipal da Saúde durante o ano de 2009.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de
Leis quais as providências adotadas pela Municipalidade para
regularizar a situação do Horto Florestal.

RODIVALDO RÍPOLI
Que seja oficiado ao Governador do Estado de São Paulo, Alberto
Goldman, com cópia ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Rogélio
Barchetti Urrêa, para que ambos possam realizar uma maior
fiscalização e principalmente reparos asfálticos na Estrada
Avaré/Itatinga.
Que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Rogelio Barchetti,
para que o mesmo informe a esta Casa de Leis se existe ou
como está o andamento do Projeto de Pavimentação e Ilumina-
ção da Estrada dos Três Coqueiros, pois segundo informações
a mesma teve ampla divulgação com relação ao início da obra e
até o momento nada foi constatado.
Que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rogélio Barchetti
Urrêa, para que seja enviado a esta Casa legislativa, informações
referente à Creche em construção localizada no Bairro Santa
Elizabeth interligando os Bairros Paraíso e Tropical, a saber;
- Qual o motivo da Obra estar parada;
- Existe interesse na continuação da mesma;
- Os recursos para o término da mesma já estão em caixa;
Que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rogélio Barchetti
Urrêa, reiterando o pedido já realizado por esse Vereador, para
que seja enviado a esta Casa legislativa todos os documentos e
informações detalhadas a seguir relacionadas, referente a Pres-
tação de Contas do Carnaval 2010, realizada no Largo São
João, Camping e também na Concha Acústica, abrangendo:-
Prestação de Contas integral e detalhada contendo:-
a) demonstrativo detalhado de todas as despesas efetuadas
com o evento;
b) demonstrativo detalhado de todas as receitas auferidas com
o evento;
c) cópia de todos os processos licitatórios adotadas para
efetivação de despesas do Carnaval 2010, ou seja, contratação
Shows musicais, barracas, bares, palco, som /iluminação, ho-
téis, seguranças, patrocínios e afins;
d) que os demonstrativos venham acompanhados de todos os
documentos exigidos no processo de despesa, conforme art.
58 e seguintes da 4.320/64, a saber: empenho, “nota de empe-
nho (art. 61), cópia da ordem de pagamento, cópia da liquidação
da despesa; e ou prestação de serviços; cópia dos cheques
emitidos;
e) demonstrativo detalhado em valores com a arrecadação e/ou
números de barracas alocadas no Camping Municipal desde o
início de Janeiro até o término do Carnaval deste ano.

ROSÂNGELA PAULUCCI P. PEREIRA
Seja consignado em ata de nossos trabalhos, um voto de pro-
fundo pesar pelo falecimento da Senhora DILMA ARANTES
FÁVERO, ocorrido em Votuporanga, no dia 09 de abril do cor-
rente ano, 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.
Seja oficiado à Exma. Secretária Municipal da Educação, Sra.
Fátima Zedan Kalaf, para que esclareça se as roçadas e
capinagem que foram contratadas, através de licitação pelo
município, justamente para limpeza de escolas e creches, estão
sendo pagas com verba da educação.
Seja oficiado à Exma. Secretária Municipal da Educação, Sra.
Fátima Zedan Kalaf, para que esclareça se é possível adquirir
com verba da educação equipamentos como máquinas para
cortar gramas e pequenas roçadas, para conservação das es-
colas e creches municipais?
Se positivo, se nossas escolas e creches possuem tal equipa-
mento?
Ainda se positivo, quem são as pessoas encarregadas de pro-
cederem cortes de gramas e pequenas roçadas nos locais?
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Se possível e não possuímos tais equipamentos, qual o óbice?
Seja oficiado à Exma. Secretária Municipal da Educação, Sra.
Fátima Zedan Kalaf, para que esclareça quantas são as esco-
las e creches do município que possuem zelador e qual a função
dos mesmos?
Há estudos no sentido de se realizar testes vocacionais para os
alunos matriculados na ultima série do ensino médio da rede
municipal de ensino?
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da
Estância Turística de Avaré, para que informe sobre a possibilida-
de de ser efetuada a pintura e a funilaria nos veículos da frota
municipal. Tendo em vista que os veículos estão bem avariados.
Caso positivo, qual o prazo previsto?
Caso negativo, qual o óbice?
1- Há estudos para realizar convenio com entidades que ofere-
cem serviço de reabilitação aos deficientes visuais?
2- Há algum cadastro de quantos deficientes visuais existem em
nosso município?
3-Há algum programa que já é realizado com os deficientes
visuais de nosso município?
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que encaminhe a esta E.
Casa Legislativa cópia do Processo de Inexigibilidade nº 021/10
– Processo nº 128/10, que ratifica a inexigibilidade à empresa
Castellucci e Advogados Associados Ltda., com valor global de
até R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), objetivando a
contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viços de consultoria e assessoria tributária para apuração e
recuperação de pagamentos efetuados indevidamente ao INSS.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal
da Estância Turística de Avaré, para que informe se já existe
alguma providência com relação à implantação do site de trans-
parência do governo municipal, cumprindo o estabelecido pela
Lei de Responsabilidade Fiscal, em nosso município, preferenci-
almente nos moldes estabelecidos pela Prefeitura de São Carlos.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
Que sejam consignados em ata de nossos trabalhos, VOTOS
DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, ao Ilmo. Sr. Dr. PAULO
DIAS NOVAES FILHO, pela comemoração do DIA DO MÉDICO
LEGISTA transcorrido no dia 07 de abril do corrente.
Que sejam consignados em ata de nossos trabalhos, VOTOS
DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, ao Ilmo. Sr. Dr. NILSOM
BRUNO EVANGELISTA, pela comemoração do DIA DO MÉDICO
LEGISTA transcorrido no dia 07 de abril do corrente.
Que sejam consignados em ata de nossos trabalhos, VOTOS
DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, ao Ilmo. Sr. Dr. JOSÉ
CARLOS DE ARRUDA CAMPOS, pela comemoração do DIA DO
MÉDICO LEGISTA transcorrido no dia 07 de abril do corrente.
Que sejam consignados em ata de nossos trabalhos, VOTOS
DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, ao Ilmo. Sr. Dr. MIGUEL A.
F. PAULUCCI, pela comemoração do DIA DO MÉDICO LEGISTA
transcorrido no dia 07 de abril do corrente.
Que sejam consignados em ata de nossos trabalhos, VOTOS
DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, ao Ilmo. Sr. Dr. OSVALDO
SÉRGIO ORTEGA, pela comemoração do DIA DO MÉDICO LEGISTA
transcorrido no dia 07 de abril do corrente.
Que sejam consignados em ata de nossos trabalhos, VOTOS
DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, ao Ilmo. Sr. Dr. ANTONIO
JOÃO MALHEIROS BIAZON, pela comemoração do DIA DO MÉ-
DICO LEGISTA transcorrido no dia 07 de abril do corrente.
Que sejam consignados em ata de nossos trabalhos, VOTOS
DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, ao Ilmo. Sr. Dr. VANDERCI
BERGAMO, pela comemoração do DIA DO MÉDICO LEGISTA trans-
corrido no dia 07 de abril do corrente.
Que sejam consignados em Ata de nossos trabalhos, VOTOS
DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, a equipe do CEREST –
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador de Avaré, che-
fiado pela competente profissional, Senhora Regiane de Araujo,
pela brilhante palestra promovida no último dia 09 de abril a todos
os servidores da 2ª Vara Cível da Comarca de Avaré, atendendo
ao convite formulado pela Excelentíssima Juíza de Direito Se-
nhora Manoela Assef da Silva.

INDICAÇÕES – SESSÃO 12-04-2010
ROBERTO ARAUJO - PRESIDENTE

Para que através do setor competente providencie os reparos
necessários (tapar buraco) na Rua Nove de Julho, defronte ao
número 1.379 – Bairros: “Santa Cruz”.

JAIR CANOVAS ALVES FERREIRA – VICE-PRESIDENTE
Para que através do Departamento competente providencie com
urgência os reparos necessários (tapar enorme buraco) na Rua
Hermes da Fonseca em frente ao nº 50 – Bairro: “Recanto da
Biquinha”.

Para que através do Setor Competente providencie com urgên-
cia a reposição de uma lâmpada no poste nº 761, localizado na
Rua Manduri, no Bairro Prq. Industrial Jurumirim, pois segundo
moradores a referida luminária encontra-se queimada há cerca
de cinco meses.
Para que através do Setor Competente providencie com urgên-
cia a colocação de uma tampa num bueiro de tubulação de esco-
amento de águas na Rua Itália Rosseto Bruno, no Bairro Água do
Camargo, haja vista que há meses o problema vem sendo de-
nunciado pelos moradores que estão preocupados com os ris-
cos que o local oferece.

GERMINAL PEGOLI JUNIOR – 1º SECRETÁRIO
Para que através do setor competente, providencie a retirada
das galhadas que se encontram acumuladas na Rua Profª
Danuzia na altura nº 114 no Bairro Ipiranga, onde galhadas en-
contram-se há dias espalhadas pelo local atrapalhando o tráfe-
go de pedestres entre outros incômodos.
Retificando a indicação nº 0007/2010, onde solicita a possibili-
dade de nomear logradouro com o nome de “Luiza” Helena de
Oliveira Miller (Lena), declaro que o nome correto é “Luzia” He-
lena de Oliveira Miller (Lena).
Para que através da Secretária de Transportes e Sistemas Viá-
rios, providencie reparo no semáforo localizado no cruzamento
da Av. Misael Eufrásio Leal com a Rua Bahia que se encontra
com lâmpada queimada.
Para que através do Setor Competente providencie com urgên-
cia a reposição de uma lâmpada em um poste localizado defron-
te ao número 50 da Rua Vereador Leonello Contrucci, na Vila
Martins I, pois a referida encontra-se queimada.
Para que através do Setor Competente providencie com urgên-
cia a reposição de uma lâmpada em um poste localizado defron-
te ao número 190 da Rua Professor Arthur Eliseu de Carvalho,
na Vila Martins I, pois segundo moradores a referida luminária
encontra-se queimada há vários meses.
Para que através da Secretaria de Obras e Sistema Viário, pro-
videncie recapeamento na Av. Governador Mario Covas no tre-
cho após o Corpo de Bombeiro que se encontra intransitável.
Para que através da Secretaria de Transportes, providencie a
instalação de semáforo na Av. Anápolis no cruzamento com a Rua
Josefa Amicci. Esta é uma reivindicação dos moradores e transe-
untes que reclamam que nos horários de pico (08h00min, 12h00min
e 17h00min) o fluxo de carro neste local e muito intenso.
Para que através da Secretaria de Turismo, providencie estudo
no sentido de viabilizar em parcerias com os municípios que são
banhados pela represa de Jurumirim, o turismo de pesca espor-
tiva. Ex: a cidade de Presidente Epitácio.
Para que através da Secretaria Municipal do Bem Estar Social,
providencie a todos os estabelecimentos comerciais, relação
com CNPJ de todas as instituições avareenses e que esses
estabelecimentos coloquem essa lista de forma visível aos cli-
entes para que façam suas doações através do sistema de nota
fiscal paulista.

ERNESTO ALBUQUERQUE
Solicitar ao Prefeito Municipal, por meio da Secretaria competen-
te, estudar a possibilidade de implantação de mão única de dire-
ção no trecho da Rua Bastos Cruz, compreendido entre a Rua
São Paulo e Santa Catarina, no sentido do Bairro Santana.

RODIVALDO RÍPOLI
Para que através do setor competente providencie a troca de
lâmpada no poste localizado defronte ao nº 69 da Rua Germinal
Negrão, no Bairro Brabância, a qual encontra-se queimada há
vários dias e isso põe em risco a segurança de moradores e
pedestres devido à má iluminação.
Para que através do setor competente possa providenciar com
urgência o devido repasse monetário à Associação dos Funcio-
nários Público Municipal, pois segundo o próprio Presidente da
mesma nos informou que a Prefeitura está com débito de R$ 700
mil reais e no momento só foi repassado R$200 mil reais conse-
qüentemente vários comércios da cidade não mais estão ven-
dendo para a Prefeitura causando assim grandes transtornos
aos funcionários municipais.

ROSÂNGELA PAULUCCI P. PEREIRA
Para que através do setor competente, proceda a limpeza da
área que circunda o ponto de ônibus existente no Bairro Ipiranga,
nas proximidades da escola Rudolf Lanz, visto que o mesmo
está com muito mato, e já bastante alto ao redor, causando
insegurança àqueles que necessitam aguardar o coletivo no
local, além da existência de animais peçonhentos.
Para que através do setor competente, proceda a limpeza de
imóvel existente na Rua Sergipe nº 1272, declarado no governo
passado como de utilidade pública, para fins de desapropriação

e até a presente data nada se verificou relativamente às provi-
dências do poder público em relação à área, onde o mato tomou
conta, causando grande transtorno na vizinhança, porque dele
saem animais peçonhentos.
Para que através do setor competente, proceda a correção de
terreno existente na Rua Benedito Antonio Camilo de Souza,
lado par da rua, posto que do lado ímpar, entre as residências de
nº. 69 e 77, existe uma canalização de água pluvial, que atra-
vessa a rua e deságua do outro lado, causando grande erosão,
já na iminência de comprometer a calçada e até mesmo o asfalto
no local, além de acumular muita água parada, o que atrai inse-
tos, muito propício ao mosquito da dengue.
Para que através do setor competente, proceda a urbanização da
Praça Geraldo Quartucci, onde inexiste qualquer benfeitoria, está to-
talmente tomada por mato e até mesmo serve de depósito de sucatas.
Para que através do setor competente, proceda a limpeza
(capinagem) ao redor do ponto de ônibus existente na Rua João
Gomes Vieira, confluência com a Rua Soldado Hugo Mazone,
tomado por mato alto, causando insegurança àqueles que ne-
cessitam aguardar o coletivo no local, além da existência de
animais peçonhentos.
Para que através do setor competente, proceda a cobertura no
ponto de ônibus existente ao lado do nº 55 da Rua Cazem
Chaddad.
Para que através do setor competente, corrija buraco existente
na confluência das ruas Osvaldo Britto Benedeti com Av. Santos
Dumont, posto que se trata de local de intenso tráfego, tanto de
pedestre quanto de veículos, podendo causar grave acidente.
Para que através do setor competente, corrija o leito carroçável da
Rua Pedro Machado Nogueira, visto que praticamente toda a exten-
são da rua que é coberta por asfalto apresenta sérias erosões,
causando transtorno aos veículos e pedestre que por lá circulam.
Para que através do setor competente, conserte um grande
buraco existente nas imediações da Praça Maestro Benedito de
Camargo, local bastante freqüentado pela população local, pró-
ximo de escolas, causando transtorno aos veículos e a todos
que circulam pelo local.
Para que através do setor competente, proceda à troca de lâm-
padas queimadas dos postes existentes na Rua Pará, proximi-
dade do Fórum Estadual, posto que se trata de local bastante
freqüentado, onde os funcionários se retiram do trabalho no
início da noite e solicitaram a providência aqui pedida.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
Para que através do setor competente, providencie a eliminação
de buraco existente na Rua José Augusto Claro, em frente ao nº
511 – (Jd. Califórnia).
Para que através do setor competente, providencie a troca de
lâmpadas queimadas (02) nos postes da Rua Elias Bonassar na
altura do nº 40 – (Estância Brabância).
Para que através do setor competente, providencie a eliminação
de um enorme buraco existente na Rua Pedro Machado Noguei-
ra, em frente ao 3º Distrito Policial – (Bairro Brabância).
Para que através do setor competente, providencie a troca de
lâmpadas (04) queimadas em postes da Rua Santos Dumont
(imediações do pontilhão da Fepasa).

COMUNICADO
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré comu-
nica a todos que as contas do exercício de 2009, apresenta-
das pelo Chefe do Poder Executivo, estão disponíveis na
Sede do Poder Legislativo da Estância Turística de Avaré
para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições
da sociedade conforme preconiza o artigo 49 da Lei Comple-
mentar nº 101, de 04 de maio de 2000.

ROBERTO ARAUJO
Presidente da Câmara

COMUNICADO
Transporte urbano

A Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Avaré e a empresa de transporte público urbano,
Osastur, informam, mediante a autorização da
Promotoria Pública, que todos os passageiros
idosos e demais beneficiários que possuem o cartão
de acesso ao transporte coletivo, deverão embarcar
pela porta traseira do ônibus sem qualquer custo
para o embarque.
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REPETIÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Aberto pregão para contratação de empresa especializa-
da para fornecimento de todo material e colocação de
alambrado ao redor da área onde esta sendo construída
a nova Sede da Câmara de Vereadores da Estância Turís-
tica de Avaré
Processo nº 07/2010
Pregão Presencial nº 04/2010
Data da realização: 30 de abril de 2010 - 09h00min.
Data da Visita Técnica: dias 26, 27 e 28 de abril de 2010 das
15h00min às 17h00min.

EXTRATO DE EDITAL- RE-RATIFICADO
A Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, faz
saber que se acha aberta a licitação na modalidade Pregão
(Presencial) nº 04/2010 – Processo nº 07/2010, do tipo menor
preço global, que visa contratação de empresa especializada
para fornecimento de todo material e colocação de alambrado
ao redor da área onde esta sendo construída a nova Sede da
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, confor-
me anexo II do edital, cuja realização será no dia 30 de abril de
2010, às 09h00min. O Edital e suas alterações estarão disponí-
veis 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 e suas alterações também pode-
rão ser acessados pelo site: http://www.camaraavare.sp.gov.br
ou solicitado pelo e-mail diretoria@camaraavare.sp.gov.br

Cristiano Augusto Porto Ferreira
Pregoeiro

Janayna Martins da Costa
Pregoeira

ATO DA MESA Nº 07/2010
(Dispõe sobre reorganização da Comissão Permanente de

Processo Administrativo Disciplinar e dá outras providências.)
A MESA DA CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TU-
RÍSTICA DE AVARÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES REGI-
MENTAIS E LEGAIS,
D E C L A R A:-
Artigo 1º - Fica reorganizada a Comissão Permanente de Pro-
cesso Administrativo Disciplinar da Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré que será composta pelos seguintes
funcionários:
Janayna Martins da Costa - Presidente
Marcia Dias Guido- Secretária
Everton Anacleto Ribeiro Celestino – Membro auxiliar
Artigo 2º - O presente Ato terá validade até 31 de dezembro de 2010.
Artigo 3º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação
no local de costume.
CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
AVARÉ, 05 de abril de 2.010.

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara de Vereadores
na data supra.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

ORDEM DO DIA
CIRCULAR N º 12/2010 - DG Avaré, 14 de abril de 2.010.-
Exmo. (a) Sr. (a) Vereador (a)

LEMBRETE
Estarão presentes técnicos da Prefeitura Municipal para
explanar a respeito do “Projeto Crescendo”, nos ter-
mos do Requerimento nº 773/10, de autoria do Ver, Luiz
O. Clivatti, aprovado por unanimidade.
Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordiná-
ria de 19/04/2.010 - 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 19 de Abril do corrente ano, que tem seu
inicio marcado para as 18:00 horas, a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI N.º 56/2010 – Discussão Única
Autoria:- Ver. Ernesto Ferreira de Albuquerque
Assunto: Dispõe sobre revogação das Leis Municipais
nº 304/02, 324/02, 362/02 e 392/02 e dá outras providências

(que instituem o Dia Municipal do idoso)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 56/2010 e Pareceres do
Jurídico e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. -
2. PROJETO DE LEI  N.º 60/2010 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto Dispõe sobre alteração da lei nº 1.165, de 09 de
abril de 2009 e dá outras providências. - (Subvenção En-
tidades/FUNDEB)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 60/2010 .-
Obs. Os documentos das entidades encontram-se à disposição
na Secretaria
Observação:- Os Pareceres do Jurídico e das Comis-
sões Permanentes serão colocados na Mesa dos Srs.
Vereadores quando da apreciação das matérias
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os
protestos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

ROBERTO ARAUJO
Presidente

JAIR ALVES FERREIRA
Vice-Presidente

GERMINAL PÉGOLI JUNIOR
1º Secretário

JULIO CÉSAR THEODORO
2º Secretário

LICITAÇÃO

TERMO DE DELIBERAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/10 – PROCESSO Nº 147/10

CONSIDERANDO o bloqueio da publicação do Aviso de Edital do
Processo epigrafado no Diário Oficial do Estado de São Paulo
dia 10 de abril de 2010,
CONSIDERANDO nos demais jornais a publicação saiu com um
lapso na numeração do Pregão Presencial,
A Senhora ÉRICA MARIN HENRIQUE, Presidente da Comissão
Permanente para Julgamento de Licitações da Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré, no uso de suas atribuições legais,
DETERMINA que a rerratificação da numeração do Pregão, nos
seguintes termos:
Onde se lia:
“Pregão Presencial 014/10”
Agora se leia:
“Pregão Presencial 015/10
Assim, a nova data para realização da abertura dos envelopes
acontecerá em 30 de abril de 2010 às 14 horas.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de abril de
2.010. Érica Marin Henrique – Pregoeira.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade nº. 025/10–Processo nº. 149/10

Fica ratificada a Inexigibilidade a empresa VANIR E MARININIS
EVENTOS E PESQUISAS LTDA, com valor global de R$
168.000,00(cento e sessenta e oito mil reais), objetivando a
contratação de empresa especializada para a realização de
shows no V Torneio de Pesca de Avaré, 08 de abril de 2010 –
Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 035/10–Processo nº. 148/10

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa J.P DE LIMA
AVARÉ ME, com valor global de R$ 29.800,00 (vinte e nove mil e
oitocentos reais), objetivando a contratação de empresa para
consertos e reparos no telhado, estuque e pintura interna e
externa de escola, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/
93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 08 de abril de 2010
– Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
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 S & M ILUMINA-
ÇÃO LTDA, objetivando aquisição de materiais elétricos para
a Secretaria Municipal de Educação, relativa ao Pregão Ele-
trônico nº. 011/10 – Processo nº. 099/10 - Homologado
em: 07/04/2010.

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 HUMANA ALI-
MENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU-
TOS NUTRICIONAIS LTDA, objetivando aquisição de dietas e
leites para atendimento da população, relativa ao Pregão
Eletrônico nº. 012/10 – Processo nº. 101/10 - Homologa-
do em: 08/04/2010.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS
Rogélio Barchetti Urrêa - Prefeito da Estância Turística de Avaré,
no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, confor-
me o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 c/c Lei 10.520/
02 HOMOLOGA a Empresa ATLÂNTICA  COMÉRCIO E SERVI-
ÇOS LTDA, objetivando a contratação de empresa especializa-
da com fornecimento de mão de obra, máquinas e equipamentos
para execução de obras de restauração do monumento do Re-
lógio do Sol, relativa a TOMADA DE PREÇOS Nº. 004/10 – Pro-
cesso nº. 055/10 - Homologado em: 31/03/2010.

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 MENEZES TERRAPLANAGEM E CONS-
TRUÇÕES LTDA, objetivando a contratação de empresa especi-
alizada com fornecimento de mão de obra, máquinas e equipa-
mentos para construção de Vestiário e Quiosque na Piscina do
Centro Social Urbano, relativa a TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/10
– Processo nº. 070/10 - Homologado em: 07/04/2010.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº004/10-PROCESSO Nº055/10, a Em-
presa ATLÂNTICA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, objetivando
a contratação de empresa especializada com fornecimento de
mão de obra, máquinas e equipamentos para execução de obras
de restauração do monumento do Relógio do Sol, no valor de R$
237.029,29 (duzentos e trinta e sete mil, vinte e nove
reais e vinte e nove centavos) – adjudicado em: 09/04/10.

TOMADA DE PREÇOS Nº007/10-PROCESSO Nº070/10, a Em-
presa MENEZES TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA,
objetivando a contratação de empresa especializada com for-
necimento de mão de obra, máquinas e equipamentos para cons-
trução de Vestiário e Quiosque na Piscina do Centro Social Ur-
bano, no valor de R$ 106.902,53 (cento e seis mil, novecen-
tos e dois reais e cinqüenta e três centavos) – adjudicado
em: 14/04/10.

TERMO DE PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº061/09 – Processo nº. 351/09, Contrato nº333/
09, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de
Avaré e a Empresa NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMEN-
TOS LTDA, objetivando a aquisição de medicamentos para o
Programa Alimentação Escolar de Avaré, com prorrogação até 07
de abril de 2010 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

Fica PRORROGADO o contrato na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL Nº061/09 – Processo nº. 351/09, Contrato nº334/
09, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de
Avaré e a Empresa ROCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA, objetivando a aquisição de medicamen-
tos para o Programa Alimentação Escolar de Avaré, com prorro-
gação até 08 de abril de 2010 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefei-
to Municipal.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO CONTRATO
Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergênci-
as quanto ao contrato nº116/10 do Pregão Eletrônico nº010/
10, Processo nº089/10, motivo pelo qual os atos praticados
por este setor e assinados pelo Senhor Prefeito Municipal
deverão ser rerratificados.
Onde se lia:
CLAUSULA SEGUNDA-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do presente processo licitatório serão
empenhadas através das seguintes dotações orçamentária:
06.03.00.3390.30.99.12.361.2008.2046.230- Secretaria de Edu-
cação (Rec. Federal) – R$ 53.160,00.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO
O valor global do contrato é de R$ 118.000,00(cento e dezoito mil reais).
Agora se leia
CLAUSULA SEGUNDA-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As decorrentes do presente processo licitatório serão empe-
nhadas através das seguintes dotações orçamentária:
06.03.00.3390.30.99.12.361.2008.2046.230- Secretaria de Edu-
cação (Rec. Federal) – R$ 55.536,00.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO
O valor global do contrato é de R$ 120.376,00(cento e vinte mil,
trezentos e setenta e seis reais).
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De acordo com a solicitação do Departamento de Contabilidade,
foram verificadas divergências no Contrato do Pregão
Presencial Nº002/10, Processo nº018/10, contrato nº050/10,
em epígrafe, motivo pelo qual os atos praticados por este setor
e assinados pelo senhor Prefeito Municipal, deverão ser re-
ratificados nos seguintes termos:
ONDE SE LIA:
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com o pagamento dos referidos objetos estão
previstas nas seguintes Dotações Orçamentárias:
ALCOOL   
Garagem Municipal 113 0 3 . 0 3 . 0 1 - 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 1 -
04.122.7001.2235
Secretaria Educação (Convênio)009 02.01.00-3.3.90.30.01-
04.122.7001.2329
Secretaria da Saúde 228 0 6 . 0 0 . 0 0 - 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 1 -
12.361.2008.2046
Secretaria Assist. e Des. Social 584 07.01.09-3.3.90.30.00-
10.302.1013.2016
Secretaria Gabinete 612 0 8 . 0 1 . 0 0 - 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 0 -
08.122.4007.2152
AGORA SE LEIA:
CLÁUSULA SEGUNDA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com o pagamento dos referidos objetos estão
previstas nas seguintes Dotações Orçamentárias:
ALCOOL   
Garagem Municipal 113 0 3 . 0 3 . 0 1 - 3 . 3 . 9 0 . 3 0 . 0 1 -
04.122.7001.2235
Secretaria Educação (Convênio) 228
06.03.00.3.3.90.30.01.12.361.2008.2046
Secretaria da Saúde 584 0 7 . 0 1 . 0 9 -
3.3.90.30.01.10.302.1013.2016
Secretaria Assist. e Des. Social    613
08.01.00.3.3.90.30.01.08.122.4007.2152
Secretaria Gabinete 009
02.01.00.3.3.90.30.01.04.122.7001.2329

De acordo com a solicitação do Departamento de Contabilidade,
foram verificadas divergências no Contrato do Pregão Presencial
nº005/10, Processo 037/10, contrato nº059/10 em epígrafe,
motivo pelo qual os atos praticados por este setor e assinados
pelo senhor Prefeito Municipal, deverão ser re-ratificados nos
seguintes termos:
ONDE SE LIA:
As despesas com o pagamento dos referidos objetos estão
previstas nas seguintes Dotações Orçamentárias:
02.01.00 – 33903900 - 04.122.7001.2329 – 00019 –R$50.694,84
02.01.00 – 33903900 - 04.122.7001.2330 – 00020 – R$7.652,16
02.02.00 – 33903900 - 04.122.7001.2329 – 00030 – R$10.521,60
02.04.00 – 33903900 - 03.122.7003.2263 – 00048 – R$7.652,16
02.06.00 – 33903900 - 05.153.8003.2269 – 00058 – R$3.826,00
02.07.00 – 33903900 - 04.122.7001.2391 – 00068 – R$ 956,52
02.08.00 – 33903900 - 04.122.7001.2392 – 00077 – R$5.739,00
02.09.01 – 33903900 - 08.244.4002.2130 – 00086 – R$6.695,52
03.01.00 – 33903900 - 04.122.7001.2234 – 00095 – R$64.085,88
03.02.00 – 33903900 - 04.122.7001.2234 – 00107 – R$91.824,48
03.03.01 – 33903900 – 04.122.7001.2235 – 00116 – R$14.347,56
03.03.02 – 33903900 – 04.122.7001.2236 – 00125 – R$27.738,60
03.03.03 – 33903900 - 15.452.5008.2182 – 00133 – R$16.260,60
04.01.00 – 33903900 - 04.131.7004.2251 – 00154 – R$3.826,08
05.01.00 – 33903900 - 16.122.5009.2185 – 00167 – R$12.434,52
06.01.00 – 33903900 - 12.122.2007.2077 – 00182 – R$17.217,12
06.02.01 – 33903900 - 12.365.2008.2051 – 00199- R$140.606,28
06.02.02 – 33903900 - 12.365.2008.2050 – 00211 R$50.694,72
06.03.00 – 33903900 - 12.361.2008.2041 – 00240 – R$636.075,84
06.03.00 – 33903900 - 12.361.2008.2041 – 00240 – R$76.520,40
06.05.00 – 33903900 - 12.362.2003.2057 – 00332 – R$3.826,08
06.06.01 – 33903900 – 12.306.2006.2074 – 00352 – R$11.478,12
06.06.02 – 33903900 – 12.306.2006.2074 – 00360 – R$2.869,56
07.01.01 – 33903900 - 10.301.1009.2039 – 00374 – R$19.130,00
07.01.02 – 33903900 - 10.301.1012.2001 – 00421 – R$202.779,12
07.01.02 – 33903900 - 10.301.1012.2002 – 00422 – R$46.868.76
07.01.02 – 33903900 - 10.301.1001.2279 – 00426 – R$69.824.88
07.01.03 – 33903900 - 10.304.1014.2280 – 00458 – R$6.695,52
07.01.04 – 33903900 - 10.305.1014.2281 – 00486 – R$31.564,68
07.01.05 – 33903900 - 10.305.1006.2030 – 00519 – R$21.043.08
07.01.06 – 33903900 – 10.302.1013.2012 – 00529 – R$90.867,96
07.01.09 – 33903900 – 10.302.1013.2016 – 00586 – R$31.564,68
07.01.10 – 33903900 – 10.305.1005.2281 – 00598 – R$0
08.01.00 – 33903900 - 08.122.4007.2152 – 00622 – R$58.346,76
08.02.01 – 33903900 - 08.243.4010.2356 – 00697 – R$5.739,00
08.02.01 – 33903900 - 08.243.4011.2357 – 00698 – R$31.564,38
08.02.01 – 33903900 - 08.244.4010.2313 – 00699 – R$8.608,56
08.02.01 – 33903900 - 08.244.4011.2355 – 00703 – R$8.608,56
08.02.01 – 33903900 – 08.244.4011.2358 – 00704 – R$3.826,08

08.02.01 – 33903900 – 08.244.4011.2359 – 00705 – R$1.913,04
09.01.00 – 33903900 – 23.695.6004.2295 – 00759 – R$16.260,60
10.01.00 – 33903900 - 27.122.3008.2112 – 00772 – R$40.173,24
11.01.01 – 33903900 - 13.122.3006.2103 – 00793 – R$10.521,60
11.02.00 – 33903900 - 13.391.3001.2083 – 00819 – R$6.695,52
11.02.00 – 33903900 - 13.391.3003.2095 – 00822 – R$1.913,04
11.02.00 – 33903900 - 13.392.3004.2098 – 00830 – R$3.826,08
12.01.00 – 33903900 - 18.541.6006.2224 – 00845 – R$18.173,64
12.02.01 – 33903900 - 15.452.5001.2164 – 00861 – R$87.043,32
12.02.01 – 33903900 - 15.452.5001.2165 – 00862 – R$79,71
12.02.01 – 33903900 - 15.452.5001.2168 – 00863 – R$134.867,16
12.02.02 – 33903900 – 15.452.5001.2169 – 00867 – R$8.608,68
12.03.01 – 33903900 - 15.452.5002.2170 – 00890 – R$8.608,68
12.03.01 – 33903900 - 15.452.5002.2171 – 00891 – R$131.997,72
13.01.00 – 33903900 – 11.334.6007.2335 – 00928 – R$2.869,56
13.01.00 – 33903900 – 11.334.6007.2371 – 00929 – R$0
13.01.00 – 33903900 – 22.122.7001.2328 – 00930 – R$ 6.695,52
14.01.00 – 33903900 – 20.606.6001.2195 – 00959 – R$18.173,64
14.02.00 – 33903900 – 20.606.6001.2320 – 00969 – R$11.478,12
15.01.00 – 33903900 – 15.122.5010.2190 – 01001 – R$3.826,08
15.02.01 – 33903900 – 15.452.8001.2265 – 01011 - R$4.782,48
15.02.02 – 33903900 – 15.452.8001.2337 – 01024 – R$4.782,48
15.02.03 – 33903900 – 15.453.5004.2179 – 01037 – R$956,52
15.03.00 – 33903900 – 15.451.5003.2173 – 01053 – R$16.260,60
15.03.00 – 33903900 – 17.512.5006.2180 – 01055 – 0
15.03.00 – 33903900 -  26782.5003.2175 -   01056 – R$13.391,04
16.01.00 – 33903900-   15.122.7001.2327 -  01070 – R$3.826,08
17.01.00 – 33903900 – 04.129.7001.2324 – 01118- R$34.431,60
20.01.00 – 33903900 – 08.242.4012.2394 – 01135 - 0
AGORA SE LEIA:
CLÁUSULA SEGUNDA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com o pagamento dos referidos objetos estão
previstas nas seguintes Dotações Orçamentárias:
02.01.00 – 33903900 - 04.122.7001.2329 – 00019 –R$50.694,84
02.01.00 – 33903900 - 04.122.7001.2330 – 00020 – R$7.652,16
02.02.00 – 33903900 - 04.122.7001.2329 – 00030 – R$10.521,60
02.04.00 – 33903900 - 03.122.7003.2263 – 00048 – R$7.652,16
02.06.00 – 33903900 - 05.153.8003.2269 – 00058 – R$3.826,08
02.07.00 – 33903900 - 04.122.7001.2391 – 00068 – R$ 956,52
02.08.00 – 33903900 - 04.122.7001.2392 – 00077 – R$5.739,00
02.09.01 – 33903900 - 08.244.4002.2130 – 00086 – R$6.695,52
03.01.00 – 33903900 - 04.122.7001.2234 – 00095 – R$64.085,88
03.02.00 – 33903900 - 04.122.7001.2234 – 00107 – R$91.824,48
03.03.01 – 33903900 – 04.122.7001.2235 – 00116 – R$14.347,56
03.03.02 – 33903900 – 04.122.7001.2236 – 00125 – R$27.738,60
03.03.03 – 33903900 - 15.452.5008.2182 – 00133 – R$16.260,60
04.01.00 – 33903900 - 04.131.7004.2251 – 00154 – R$3.826,08
05.01.00 – 33903900 - 16.122.5009.2185 – 00167 – R$12.434,52
06.01.00 – 33903900 - 12.122.2007.2077 – 00182 – R$17.217,12
06.02.01 – 33903900 - 12.365.2008.2051 – 00199- R$140.606,28
06.02.02 – 33903900 - 12.365.2008.2050 – 00211 R$50.694,72
06.03.00 – 33903900 - 12.361.2008.2041 – 00240 – R$636.075,84
06.03.00 – 33903900 - 12.361.2008.2041 – 00240 – R$76.520,40
06.05.00 – 33903900 - 12.362.2003.2057 – 00332 – R$3.826,08
06.06.01 – 33903900 – 12.306.2006.2074 – 00352 – R$11.478,12
06.06.02 – 33903900 – 12.306.2006.2074 – 00360 – R$2.869,56
07.01.01 – 33903900 - 10.301.1009.2039 – 00374 – R$19.130,00
07.01.02 – 33903900 - 10.301.1012.2001 – 00421 – R$202.779,20
07.01.02 – 33903900 - 10.301.1012.2002 – 00422 – R$46.868.76
07.01.02 – 33903900 - 10.301.1001.2279 – 00426 – R$69.824.88
07.01.03 – 33903900 - 10.304.1014.2280 – 00458 – R$6.695,52
07.01.04 – 33903900 - 10.305.1014.2281 – 00486 – R$31.564,68
07.01.05 – 33903900 - 10.305.1006.2030 – 00519 – R$21.043.08
07.01.06 – 33903900 – 10.302.1013.2012 – 00529 – R$90.867,96
07.01.09 – 33903900 – 10.302.1013.2016 – 00586 – R$31.564,68
07.01.10 – 33903900 – 10.305.1005.2281 – 00598 – R$0
08.01.00 – 33903900 - 08.122.4007.2152 – 00622 – R$58.346,76
08.02.01 – 33903900 - 08.243.4010.2356 – 00697 – R$5.739,00
08.02.01 – 33903900 - 08.243.4011.2357 – 00698 – R$31.564,68
08.02.01 – 33903900 - 08.244.4010.2313 – 00699 – R$8.608,56
08.02.01 – 33903900 - 08.244.4011.2355 – 00703 – R$8.608,56
08.02.01 – 33903900 – 08.244.4011.2358 – 00704 – R$3.826,08
08.02.01 – 33903900 – 08.244.4011.2359 – 00705 – R$1.913,04
09.01.00 – 33903900 – 23.695.6004.2295 – 00759 – R$16.260,60
10.01.00 – 33903900 - 27.122.3008.2112 – 00772 – R$40.173,24
11.01.01 – 33903900 - 13.122.3006.2103 – 00793 – R$10.521,60
11.02.00 – 33903900 - 13.391.3001.2083 – 00819 – R$6.695,52
11.02.00 – 33903900 - 13.391.3003.2095 – 00822 – R$1.913,04
11.02.00 – 33903900 - 13.392.3004.2098 – 00830 – R$3.826,08
12.01.00 – 33903900 - 18.541.6006.2224 – 00845 – R$18.173,64
12.02.01 – 33903900 - 15.452.5001.2164 – 00861 – R$87.043,32
12.02.01 – 33903900 - 15.452.5001.2165 – 00862 – R$956,52
12.02.01 – 33903900 - 15.452.5001.2168 – 00863 – R$134.867,16
12.03.01 – 33903900 - 15.452.5002.2170 – 00890 – R$8.608,68
12.03.01 – 33903900 - 15.452.5002.2171 – 00891 – R$131.997,72

13.01.00 – 33903900 – 11.334.6007.2335 – 00928 – R$2.869,56
13.01.00 – 33903900 – 11.334.6007.2371 – 00929 – R$0
13.01.00 – 33903900 – 22.122.7001.2328 – 00930 – R$ 6.695,52
14.01.00 – 33903900 – 20.606.6001.2195 – 00959 – R$18.173,64
14.02.00 – 33903900 – 20.606.6001.2320 – 00969 – R$11.478,12
15.01.00 – 33903900 – 15.122.5010.2190 – 01001 – R$3.826,08
15.02.01 – 33903900 – 15.452.8001.2265 – 01011 - R$4.782,48
15.02.02 – 33903900 – 15.452.8001.2337 – 01024 – R$4.782,48
15.02.03 – 33903900 – 15.453.5004.2179 – 01037 – R$956,52
15.03.00 – 33903900 – 15.451.5003.2173 – 01053 – R$16.260,60
15.03.00 – 33903900 – 17.512.5006.2180 – 01055 – 0
15.03.00 – 33903900 -  26782.5003.2175 -   01056 – R$13.391,04
16.01.00 – 33903900-   15.122.7001.2327 -  01070 – R$3.826,08
17.01.00 – 33903900 – 04.129.7001.2324 – 01118- R$34.431,60
20.01.00 – 33903900 – 08.242.4012.2394 – 01135 - 0

De acordo com a solicitação do Almoxarifado Central, foram
verificadas divergências no Contrato do Convite nº101/09,
Processo629/09, Contrato nº0582/09, motivo pelo qual os
atos praticados por este setor e assinados pelo Prefeito Munici-
pal, deverão ser rerratificados nos seguintes termos:
ONDE SE LIA:
CLÁUSULA IV- DO PREÇO
O valor global do contrato é de R$ 79.991,00(setenta e nove mil,
novecentos e noventa e um reais).
AGORA SE LEIA:
CLÁUSULA IV – DO PREÇO
O valor global do contrato é de R$ 72.464,39(setenta e dois mil,
quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e nove centavos).

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO
DO TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

DO CONVITE Nº015/09 - PROCESSO Nº060/09
Onde se lia:
...que o prazo de vigência contratual expirará somente em
16 de março de 2011...
Agora se leia:
...que o prazo de vigência contratual expirará somente em
03 de maio de 2010...

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO TERMO DE
PRORROGAÇÃO E ADITIVO

Analisando os autos, nesta data, foram verificadas divergênci-
as quanto ao termo de prorrogação e aditivo nº078/10 do Pre-
gão Presencial nº024/09, Processo nº085/09, motivo pelo
qual os atos praticados por este setor e assinados pelo Senhor
Prefeito Municipal deverão ser rerratificados.
Onde se lia:
As despesas decorrentes do presente termo aditivo serão em-
penhadas dentro das seguintes codificações:
06.02.02.3390.30.04.12.365.2008.2050.205 –  R$ 565,28
06.01.00.3390.30.04.12.122.2007.2077.179 –  R$ 282,64
06.02.01.3390.30.04.12.365.2008.2051.195 – R$ 565,28
06.03.00.3390.30.04.12.361.2008.2041.223 – R$ 282,64
Agora se leia:
As despesas decorrentes do presente termo aditivo serão em-
penhadas dentro das seguintes codificações:
06.02.02.3390.30.04.12.365.2008.2050.205 –  R$ 565,28
06.01.00.3390.30.04.12.122.2007.2077.179 –  R$ 282,64
06.02.01.3390.30.04.12.365.2008.2051.195 – R$ 282,64
06.03.00.3390.30.04.12.361.2008.2041.223 – R$ 282,64

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO
TERMO DE PRORROGAÇÃO

Analisando os autos nesta data, foram verificadas divergências
quanto ao Termo de Prorrogação nº072/10 da Dispensa de
Licitação nº020/09 - Processo nº076/09, motivo pelo qual os
atos praticados por setor e assinados pelo Senhor Prefeito
Municipal deverão ser rerratificados.
Onde se lia:
1)Fica o prazo de vigência do contrato inicial supramencionado
de 26 de fevereiro de 2010 PRORROGADO ATÉ 26 fevereiro
de 2011.
Agora se leia:
1)Fica o prazo de vigência do contrato inicial supramencionado
de 28 de fevereiro de 2010 PRORROGADO ATÉ 27 de feverei-
ro de 2011.
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TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DE TERMO ADITIVO
Analisando os autos, nesta data foram verificadas divergências quanto ao Termo Aditivo nº093/10
da Tomada de Preços nº014/09, Processo nº444/09, motivo pelo qual os atos praticados por
este setor e assinados pelo senhor Prefeito Municipal deverão ser rerratificados.
Onde se lia:
...TERMO ADITIVO Nº093/10...
Agora se leia:
...TERMO ADITIVO Nº 097/10...

TERMO DE SUPRESSÃO
CONVITE Nº 015/09 - PROCESSO 060/09, (CONTRATO Nº198/09), fica suprimido valor do res-
pectivo contrato ganho pela empresa CONSTRUTORA MAHID LTDA, no valor total de 17.718,00
(dezessete mil, setecentos e dezoito reais), o que corresponde 19,76% (dezenove vírgula setenta
e seis por cento) do total do contrato, o que objetiva a contratação de empresa para reforma e
adequação do Centro Comunitário Bandeirantes - Assinatura do Termo de Supressão: 13/04/09.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/09 – Processo nº. 638/09 fica aditado o valor de R$ 4.664,44(quatro
mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), para a empresa JOÃO
PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO ME, o que corresponde a aproximadamente 17,29%(dezessete
vírgula vinte  e nove por cento) do valor total adjudicado no processo licitatório em questão
objetivando a aquisição de toners - Assinatura do Termo Aditivo em: 13 de abril de 2010.

TERMO DE ANULAÇÃO
ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, no uso de suas atribui-
ções legais, resolve ANULAR a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/10 – PROCESSO Nº 104/10,
cujo objeto é a contratação de empresa responsável pela administração, gerenciamento e explo-
ração do sistema de estacionamento regulamentado rotativo da cidade (Zona Azul). A presente
anulação se faz fundamento na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Anulado em 13/04/10.

PROCESSO SELETIVO



AVARÉ, 17 DE ABRIL DE 2010SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 4568

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 003/2010
DISPÕE SOBRE  A HOMOLOGAÇÃO  DO PROCESSO SELETIVO MUNICIPAL

003/2010 REALIZADO NO DIA 04/04/2010.

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, à vista
do Resultado Final apresentado pela Comissão, HOMOLOGA o Processo Seletivo n.º
003/2010, para preenchimento das funções: Professor PEB II- Educação Artística, Profes-
sor PEB II- Geografia, Professor PEB II- História, Professor PEB II-Matemática, realizado no
dia 04 de abril de 2010. A convocação se dará de acordo com as necessidades da
administração através de Edital específico publicado em jornal de circulação local e
através de convocação por carta a ser emitida pela Prefeitura Municipal, via correio
com aviso de recebimento.
REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE
E

CUMPRA-SE.
Avaré - SP, 13 de abril de 2010.

Rogélio Barcheti Urrea
Prefeito  Municipal

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 002/2010 DE 12 DE MARÇO DE 2010

ROGÉLIO BARCHETI URREA, PREFEITO MUNICIPAL  DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ,
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

RESOLVE:
I – HOMOLOGAR, após verificação de regularidade, as inscrições dos candidatos inscritos para
os cargos:
Denominação Quantidades de inscritos
Auxiliar de Farmácia – PSF 26
Auxiliar de Consultório Dentário – PSF 7
Médico Clínico Geral – PSF 7
Os candidatos interessados poderão obter o seu respectivo CARTÃO DE CONVOCAÇÃO, atra-
vés do site  www.consesp.com.br. Essa comunicação não tem caráter oficial, e sim apenas
informativo.
Os candidatos deverão comparecer no local das provas, com antecedência mínima de 1 (uma)
hora, munidos de caneta esferográfica azul ou preta, Cédula de Identidade Original (RG) e Com-
provante de Inscrição.
No horário estabelecido, os portões serão fechados, não se permitindo a entrada de candidatos
retardatários.
II – CONVOCAR os candidatos inscritos para as provas que serão realizadas no dia 24 DE ABRIL
DE 2010, no seguinte local e horário:

INÍCIO DAS PROVAS: 14 horas
Denominação Local de Prova Endereço
Auxiliar de Farmácia – PSF “E.M.E.B. MANECO DIONÍSIO” Praça Juca Novaes, 1141 - Avaré – SP.
Auxiliar de Consultório
Dentário – PSF
Médico Clínico Geral – PSF
III – DETERMINAR o prazo de 2 (dois) dias úteis para eventuais Recursos sobre o presente
Edital, devendo os mesmos serem protocolados no setor competente da Prefeitura.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Avaré – SP, 13 de abril de 2010

Rogélio Barcheti Urrea
Prefeito  Municipal

LEI COMPLEMENTAR

Lei Complementar nº 122, de 13 de abril de 2.010
(Dispõe sobre alteração do anexo II da Lei nº 274, de 21 de março de 1995 – Criação do Cargo

em Comissão de Assessor Técnico do PROCON.)

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 criado o Cargo em Comissão de Assessor Técnico do PROCON, abaixo relaciona-
do, no Quadro de Pessoal dos Servidores Públicos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
conforme descrições constantes no Anexo I desta Lei:
Cargo Quantidade total Referência Requisitos Carga horária
Assessor Técnico 01 13 Nível Médio Completo 40 horas semanais
do PROCON
Artigo 2º - Fica automaticamente acrescido no anexo II da Lei nº 274, de 21 de março de 1995 o
Cargo em Comissão de Assessor Técnico do PROCON.
Artigo 3º - As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta das
seguintes dotações orçamentárias: 02.01.00-3.1.90.11.00-04.122.7001.2330 e 02.01.00-
3.1.90.13.00-04.122.7001.2330
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de abril de 2.010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

ANEXO I
ASSESSOR TÉCNICO DO PROCON

Descrição Sumária:
Dirige todas as atividades da área de atuação, compreendendo as tarefas de supervisão e de
iniciativa para tomada de decisão, organizando, orientando e controlando os trabalhos, na fisca-
lização do cumprimento da legislação que trata do direito do consumidor, em especial os estabele-
cimentos bancários, no que se refere à cobrança abusiva de tarifas, taxas e serviços bancários
em geral, cobrança de juros considerados abusivos, excesso de tempo para atendimento do
usuário e outras atividades relacionadas ao setor; comerciais e industriais, no que se refere a
venda de produtos não autorizados, data de validade dos produtos, especificações incorretas
nas embalagens e outras atividades inerentes à relação de consumo e prestadores de serviços
quanto a qualidade, valor e outras atividades relativas ao setor; expedir relatório mensal das
atividades desenvolvidas; desempenhar outras atividades afins ao cargo.
Descrição Detalhada:
- Compreende as tarefas que se destinam a planejar, coordenar, monitorar e avaliar as atividades
dos Órgãos e Serviços Auxiliares de Apoio Técnico e Administrativo;
- Fiscalizar o cumprimento da legislação que trata do direito do consumidor, como excesso de
tempo para atendimento do usuário no sistema bancário, atividades relacionadas aos setores
comerciais e industriais no que se refere a venda de produtos não autorizados e outras atividades
inerentes à relação de consumo e prestadores de serviços quanto a qualidade, valor e outras
atividades relativas ao setor;
- Expedir relatório mensal das atividades desenvolvidas; desempenhar outras atividades afins ao cargo.
- Organizar, orientar e controlar os trabalhos, na fiscalização do cumprimento da legislação que
trata do direito do consumidor;
- Exerce atividade que vai desde o “Atendimento Preliminar”, quando o consumidor assim exige ser
atendido por um superior;
- Conhecer o CDC e as aplicações de seus artigos mais profundamente que o próprio técnico,
verificando os acontecimentos e pleito do consumidor. Analisar a argumentação do fornecedor e
aplicar ao pleito os artigos que amparem o consumidor dentro de seus direitos.
- Conhecer o funcionamento total do órgão e possíveis peculiaridades, conhecer etapas do
processo administrativo para assim estabelecer a rotina de trabalho.
- Identificar qual o fornecedor que apresenta o maior número de reclamações fundamentadas e
tomar providências no sentido de acionar os demais Órgãos de Defesa ao Consumidor ou até
mesmo encaminhar os casos para esfera judicial afim de amenizar os possíveis abusos aos
consumidores.
- Identificar se os técnicos estão seguindo as normas corretamente e percorrendo os passos,
corrigindo assim eventuais distorções.
- Ter habilidade relacional para mobilizar os técnicos na direção do aprendizado, da melhora
pessoal e no ótimo desempenho em seus atendimentos.
- Harmonizar possíveis discussões que possam ocorrer entre consumidor e fornecedor durante
a realização da Audiência Conciliatória, participando da mesmo e assinando o termo juntamente
com o técnico e com o Coordenador.
- Contatar os consumidores afim de efetuar baixa no processo , reforçando assim o papel do
técnico que o atendeu.
- Analisar os recursos apresentados pelos fornecedores, após parecer do Técnico e antes de
encaminhá-lo ao Coordenador, manifestando se é a favor ou contra ao recurso . (Fase do proces-
so administrativo que efetua a publicação das empresas reclamadas no município).
- Acolher e avaliar possíveis reclamações de consumidores contra os técnicos do procon, sem a
presença do funcionários para rever o atendimento prestado pelo mesmo, e procedendo a recla-
mação encaminhar o caso ao Coordenador para tomar as devidas providências.
- Executar outras atribuições afins determinadas pelo Chefe do Poder Executivo.

Especificações:
Escolaridade: Nível Médio Completo
Experiência: Aptidão no tratamento com a população em geral.
Iniciativa/ Complexidade: Planeja suas atividades, executa tarefas de natureza especializada
que exigem conhecimentos técnicos, constante atualização e aperfeiçoamento, capacidade e
discernimento para tomada de decisões.
Esforço Físico: Nenhum
Esforço Mental: Normal
Esforço Visual: Normal
Responsabilidade/ Dados Confidenciais:  Detém informações confidenciais relativas ao tra-
balho – Total.
Responsabilidade/ Patrimônio:   Pelos equipamentos, materiais e instrumentos que utiliza.
Responsabilidade/Segurança Terceiros: Coordena tarefas executadas em equipe possibili-
dades de acidentes reduzidas.
Responsabilidade/ Supervisão:  Em grau máximo.
Ambiente de Trabalho: Depende do local onde exerce a função.

Ouvidoria Municipal:
0800-7700133
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Lei Complementar nº 123, de 13 de abril de 2.010
(Dispõe sobre a alteração do anexo II, da Lei nº 274, 21 de março de 1995. - Cargos Públicos ”

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 alterado o Anexo II, da Lei nº 274, de 21 de março de 1995, acrescidos os cargos
em comissão de Diretor do Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel de Urgência (SAMU) e de
Diretor de Enfermagem de Atendimento Pré- Hospitalar Móvel de Urgência no Quadro de Pessoal
dos servidores Públicos da Estância Turística de Avaré, que passarão a fazer parte integrante do
anexo II da referida Lei.
Quantidade Cargo Remuneração Dotação Orçamentária
01 Diretor do Serviço R$ 7.475,00 07.01.06-3.1.90.11.00-

de Atendimento 10.302.2013.2012-01-31000-521
Pré-Hospitalar Móvel
de Urgência (SAMU)

01 Diretor de  Enfermagem R$ 3.500,00 07.01.06-3.1.90.11.00-
de Atendimento Pré- 10.302.2013.2012-01-31000-521
Hospitalar Móvel de
Urgência (SAMU)

Artigo 2º – As atribuições, carga horária e requisitos serão os constantes dos anexos desta lei.
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei Comple-
mentar nº 121, de 31 de março de 2010.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de abril de 2.010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

DENOMINAÇÃO DIRETOR DE ENFERMAGEM  DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL
DE URGÊNCIA (SAMU)
Enfermeiro responsável pelas atividades de Enfermagem, onde coordena as
equipes de técnicos e auxiliares de enfermagem. Coordena o corpo de enfer-
magem. Coordena as equipes de técnicos e auxiliares de enfermagem. É  res-
ponsável técnico referente a equipe de Enfermagem. É responsável  pela for-
mação e manutenção das equipes de serviços. É executor das normas
regulatórias referentes das equipes de serviço. É executor das normas
regulatórias referentes a equipe supra citada. É Promotor de ações sócio/
educacionais integradas a população. É Membro efetivo do Núcleo de Educa-
ção Continuada

REQUISITO Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro no COREN
CARGA HORÁRIA 40 horas
JUSTIFICATIVA Atender as necessidades no que tange ao devido andamento do serviço de

atendimento móvel de urgência (SAMU)
QUANTIDADE 01
LOTAÇÃO Secretaria Municipal Da Saúde
REGIME Comissionado

DENOMINAÇÃO DIRETOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE UR-
GÊNCIA (SAMU)
Médico responsável pelas atividades médicas do serviço, profissional oriundo
da área da saúde, com experiência e conhecimento comprovados na atividade
de atendimento pré-hospitalar às urgências e de gerenciamento de serviços e
sistemas.  Coordena o corpo clínico médico. Coordena o corpo administrativo
da base central. É  responsável técnico do serviço. Efetua o controle logístico
e operacional do sistema integrado. É executor das normas regulatórias do
Ministério da Saúde. Faz o elo entre os poderes executivo e legislativo junto ao
serviço/população. É Promotor de ações sócio/educacionais integradas a po-
pulação. É Membro efetivo do Núcleo de Educação Continuada.

REQUISITO Ensino Superior Completo em Medicina e Registro no CRM
CARGA HORÁRIA 40 horas semanais
JUSTIFICATIVA Atender as necessidades no que tange ao devido andamento do serviço de

atendimento móvel de urgência (SAMU)
QUANTIDADE 01
LOTAÇÃO Secretaria Municipal Da Saúde
REGIME Comissionado

RETIRE GRATUITAMENTE O
SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE AVARÉ NO PAÇO MUNICIPAL,
CENTRO ADMINISTRATIVO

E NAS BANCAS.

LEI

Lei nº 1.339, de 30 de março de 2.010
Institui o Conselho Municipal da Cultura da Paz – COMPAZ e dá outras providências.

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:-
Art. 1º. Fica instituído o Conselho Municipal da Cultura da Paz - COMPAZ, na Estância Turística de
Avaré, vinculado ao Governo Municipal.
Art. 2º. Ao Conselho Municipal da Cultura da Paz, de caráter consultivo, compete:
I. elaborar o seu regimento interno;
II. contribuir com estudos que incluam a cultura da paz na gestão pública;
III. estimular a criação de metodologias para uma educação voltada para a cultura da paz;
IV. oferecer mediação aos conflitos de interesses, denunciando ações violentas e formulando
soluções pacíficas;
V. colaborar no estímulo de projetos comunitários para o desenvolvimento da cultura da paz;
VI. acolher reivindicações em busca da cultura da paz e dar encaminhamento ao órgão municipal
competente;
VII. apresentar e dar parecer sobre programas que contribuam para a cultura da paz;
VIII. ouvir as entidades do terceiro setor, que tenham como objetivo a cultura da paz;
IX. acompanhar os projetos de lei que se destinam a promover a cultura da paz e contribuir com
sugestões aos mesmos;
X. colaborar com a Procuradoria Geral do Município, na análise de situações de conflito;
XI. promover seminários, debates, audiências públicas com o objetivo de incentivar, divulgar,
colaborar com atitudes da cultura da paz;
XII. quando convocado pelo Executivo, membro do conselho indicado por lista tríplice, pode exer-
cer a representação do Município, em eventos da cultura da paz.
Art. 3º. O Conselho Municipal da Cultura da Paz é composto por 25 (vinte e cinco) membros,
distribuídos da seguinte forma:
I. 04 (quatro) representantes de Secretaria Municipal, indicação do Executivo;
II. 01 (um) representante da Procuradoria Geral do Município;
III. 01 (um) representante do Ministério Público Estadual;
IV. 01 (um) representante da Câmara Municipal de Avaré;
V. 06 (seis) representantes das tradições religiosas;
VI. 01 (um) representante de instituição de ensino superior, sediada em Avaré;
VII. 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil - Subsecção Avaré - OAB - SP;
VIII. 06 (seis) representantes de entidades do terceiro setor;
IX. 02 (dois) representantes de entidade organizada representativa da iniciativa privada;
X. 02 (dois) representantes, por indicação conjunta, da Associação Comercial e Industrial de
Avaré (ACIA) e do Sindicato dos Comerciários de Avaré.
Parágrafo Único: Para cada representante será indicado um suplente, que assumirá a represen-
tação em definitivo, no caso de ser eleito para a Comissão Diretora.
Art. 4º. Participando do conselho instituído, na forma desta lei, os membros não percebem qual-
quer tipo de remuneração do Município, direta ou indiretamente.
Art. 5º. O COMPAZ , no desenvolvimento de seus trabalhos, pode criar câmaras técnicas para os
assuntos: educação, cultura, saúde pública, segurança pública, meio ambiente, idoso, criança,
adolescente, cidadania e portador de necessidade especial, direitos humanos e outros que ve-
nham a ser requeridos pela comunidade.
§ 1º. No regimento interno se estabelecerá o número de câmaras, de membros, sua duração e
funcionamento.
§ 2º. É garantida a indicação de pessoas de notável conhecimento, feita a partir dos representa-
dos em substituição ao representante nas câmaras técnicas.
§ 3º. A participação nas câmaras técnicas é de caráter voluntário, sem ônus para o Município.
Art. 6º. Fica criada a honraria AVARÉ EM PAZ, a ser entregue pelo COMPAZ, àqueles que se
destacarem anualmente nas ações pela cultura da paz.
Parágrafo Único - A honraria criada será regulamentada no regimento interno, nos aspectos:
critério de seleção, número de honrarias, periodicidade e cerimonial de entrega.
Art. 7º. A instalação do conselho, bem como a homologação dos representantes para o primeiro
mandato, fica a critério do Governo Municipal, as indicações para os mandatos subseqüentes,
devem ser como previsto nos § § 1º e 2º , deste artigo.
§ 1º. Convocação por edital publicado no Semanário Oficial do Município deve ser dirigida às
organizações representativas tratadas nos incisos V,VI, VIII, IX e X, para que no prazo mínimo de
20 (vinte) e no máximo de 30 (trinta) dias indiquem seus representantes, em data e local certos, em
reunião pública.
§ 2º. As indicações previstas nos incisos V, VI, VIII, IX e X, instruídas pela concordância, firmada de 2/
3 (dois terços) das tradições, instituições e entidades representadas, sediadas no Município, que
atendam ao edital disposto no § 1º acima, admitida a representação por filial de organização nacional.
§ 3º. A representação deve ser pelo período de dois anos, permitida apenas uma recondução por
igual período.
Art. 8º. O Conselho Municipal da Cultura da Paz deve ser instalado sob a presidência do membro
mais idoso dentre os seus integrantes, que deve conduzir os trabalhos de eleição da Comissão
Diretora composta do Presidente, dois Vice-Presidentes, um Secretário Geral e um suplente para
as vice-presidências e secretaria geral, totalizando quatro membros efetivos e três suplentes.
Parágrafo Único - O mandato dos eleitos tem duração de dois anos, permitida a reeleição para o
mesmo cargo ou distinto para apenas um mandato consecutivo.
Art. 9º. O Conselho deve reunir-se ordinariamente duas vezes no mês e extraordinariamente a
critério do Presidente ou a convocação de 1/4 (um quarto) dos representantes.
Parágrafo Único - A aprovação ou reforma do regimento interno, elaborado pela comissão
diretora, se dará em reunião do COMPAZ, por maioria simples, presentes a maioria absoluta dos
representantes.
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Art. 10. Nas alterações de estrutura organizacional do Municí-
pio, a lei deve indicar o Órgão /Unidade detentores das dotações
orçamentárias para execução desta lei.
Art.11.  Ao COMPAZ , em sua atuação, é garantida a celebração
de convênios com a iniciativa privada, União, Estados, Municípi-
os e Instituições Internacionais.
Art. 12. Por lei específica, a sugestão do Conselho Municipal de
Cultura pela Paz, deve criar o Fundo Municipal de Cultura pela Paz.
Art. 13. Cabe ao Poder Executivo, regulamentar a presente lei.
Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 30 de março de 2.010.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 1.341, de 13 de abril de 2.010
(Dispõe sobre revogação da Lei Municipal nº 270, de 15 de

maio de 2002.)
Autoria: Vereador Ernesto Ferreira de Albuquerque
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 revogada a Lei Municipal nº 270, de 15 de maio
de 2002 que institui a Semana Municipal de Prevenção à
Osteoporose e dá outras providências.
Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de abril de 2.010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

DECRETOS

ALISTAMENTO MILITAR
JOVENS  QUE NASCERAM EM 1.992:

Compareçam à Junta de Serviço Militar, no período
de 02 JAN à 30 ABR 2.010

Rua Sergipe, 1.379 – Centro – Avaré-SP

Documentos Necessários:
a) Certidão Nascimento  (ORIGINAL e XEROX)
b) R.G.
c) CPF (se tiver)
d) 02 Foto 3 x 4 recente
e) Declaração da Escola

Decreto nº 2.402, de 15 de abril de 2.010.
(Proíbe pesca no lago Bertha Bannwart .)

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a :
Artigo 1º - Fica expressamente proibida a pesca, no Lago Bertha
Bannwart, parque Gilberto Filgueiras, do dia 15 de abril até o dia
30 de abril do corrente ano.
Artigo 2 º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 15 de abril de 2010.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 2.394, de 17 de março de 2.010.
(Declara Hóspede Oficial do Município o Sr. Benedito Marques

Ballouk Filho).

Rogélio Barcheti Urrêa, Prefeito Municipal da Estância Turística
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarado Hóspede Oficial do Município de Avaré,
o Sr. Benedito Marques Ballouk Filho, Grão Mestre do Gran-
de Oriente de São Paulo, quando de sua visita nesta cidade, no
dia 17 de abril de 2.010
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 17 de abril de 2.010.

Rogélio Barcheti Urrêa
Prefeito Municipal

Decreto n.º 2.395, de 12 de abril de 2010.
(Altera o Artigo 2º do Decreto nº 2.361, de 09 de março de

2010 e adota 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 – O Artigo 2º do Decreto nº 2361, de 09 de março de
2010, passa a ter a seguinte redação:-
“Artigo 2º – Ficam provisoriamente suspensos os paga-
mentos de restos a pagar, originados até 31/12/2008,
exceto os da área da Educação e cujas liberações de
pagamento somente poderão ser feitas após análise
em conjunto das Secretarias Municipais da Fazenda e
Administração, Departamento de Contabilidade e Tesou-
raria, e nesse período, a Secretaria Municipal da Fazen-
da, a Tesouraria do Município, o Departamento de Conta-
bilidade e a Secretaria Municipal da Administração pro-
cederão levantamento minucioso dessa dívida pública,
com emissão de relatório, para recomendar a solução
no pagamento de fornecedores, cujos empenhos se-
jam considerados devidos.”
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 12 de abril de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto n.º 2.396, de 13 de abril de 2010
(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal, de
acordo com Lei Complementar nº 90, de 28 de janeiro de
2009, combinada com a Emenda  a Lei Orgânica n.º 01, de

19 de janeiro de 1.993.)

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 exonerado do cargo de SECRETÁRIO MUNICI-
PAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, 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 Senhor NILSON CALAMITA FILHO, a partir de 14
de abril de 2010.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 05 de janeiro de 2009.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 2.397, de 13 de abril de 2010
(Nomeia a Comissão Organizadora do II FESMIA –

Festival Instrumental de Avaré).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão
Organizadora do II FESMIA – festival Instrumental de Avaré.
GILSON CÂMARA – Presidente;
ITAMAR ARAÚJO – Tesoureiro;
FLÁVIO KLEBER DA SILVEIRA– Coordenador Geral;
JOSÉ EDUARDO DE PAULA – Tecnico do Teatro;
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 13 de abril de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 2.398, de 13 de abril de 2010
(Reorganiza o Conselho de Defesa de Bens Culturais de Avaré.)

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica reorganizado, nos termos da Lei n.º 153, de 24
de Outubro de 2001, o Conselho de Defesa de Bens Cultu-
rais de Avaré - CONDEBEM, na forma abaixo:
Representante do Poder Executivo
Titular - Gilberto Dias Soares
Suplente - Gesiel Theodoro da Silva Júnior
Representante da Secretaria Municipal da Cultura
Titular - Gumercindo Castellucci Filho
Suplente - Gilson Câmara Filgueiras
Representante da Secretaria Municipal da Educação
Titular - Maria Salete da Silva Caldeira
Suplente - Fátima Khalaf Zedan
Representante da Secretaria Municipal de Planejamento
Titular - João José Dalcim
Suplente - Bethina de Arruda Mota Melado
Representante do Poder Legislativo
Titular - Janayna Martins da Costa
Suplente - Cristiano Augusto Porto Ferreira
Representante da Associação Regional dos Engenhei-
ros, Arquitetos e Agrônomos
Titular - Fernando José Custódio
Suplente - Daniel Pires Nunes dos Santos
Representante de Pesquisadores
Titular - Ângela Golin
Suplente - Leonora Golin
Representante de Historiadores
Titular - Gustavo Carvalho de Barros
Suplente - Claudio Luiz Vasconcelos Paulucci
Representantes de Entidades Ambientalistas
Titular - Cláudio Ciconni
Suplente - Geraldo Barreto
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 13 de abril de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URREA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

SAÚDE BUCAL
POSTÃO DA RUA ACRE - TEL. (14) 3711-2405

PLANTÃO DE ATENDIMENTO
AOS SÁBADOS DAS 08:00 ÀS 12:00
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Demonstrando apoio
e solidariedade aos seus
“vizinhos”, o governo
avareense esteve em
São Paulo, no último dia
12, participando de uma
reunião importante com
o secretário de Estado
dos Transportes, Mau-
ro Arce, e seu assessor,

Governo municipal se une a
municípios em prol da região

Aleixo e Arce discutem soluções viáveis e urgentes para
dirimir o problema das estradas da região

Silvio Aleixo, para tra-
tar a respeito de ques-
tões referentes à res-
tauração de rodovias e
estradas vicinais que
interligam as cidades da
região sudoeste paulis-
ta. Ambos receberam
em seu gabinete repre-
sentantes de 8 cidades

da região, os quais fo-
ram verificar junto ao
Estado se há possibili-
dade de executar, de
forma imediata, ações
como recapeamento,
pavimentação asfáltica
completa e conservação
das estradas. As cida-
des representadas na

reunião foram Avaré,
Arandu, Iaras, Cerquei-
ra César, Manduri, Ber-
nardino de Campos, Pi-
raju e Óleo.

No encontro, Avaré
solicitou ao secretário
Arce o encaminhamen-

to das várias reivindica-
ções dos representantes
das outras cidades e
destacou, com ênfase, o
fato de a Rodovia SP-
245 não estar sendo re-
capeada, tendo em vis-
ta que ela se tornou

muito perigosa devido
ao seu péssimo estado
de conservação. A Ro-
dovia SP-245 também
recebe o nome de Sa-
lim Antonio Curiati e faz
a ligação entre Avaré e
Cerqueira César.

Durante o 5º Tor-
ne io  de  Pesca  da
Estância  Turís t ica
de Avaré, organiza-
do pelo governo do
município no lago
Ber tha  Bannwar t ,
houve a realização
do primeiro Festival
Se r t ane jo ,  que

Avareenses se dão
bem no 1º Festival
Sertanejo do lago

aconteceu no sábado
(10). A supervisão da
disputa do 1º Festival
Sertanejo é do Clube
da Viola.

Quem faturou o 1º
lugar do Festival Ser-
tanejo foi a dupla Ce-
sar Augusto e Gusta-
vo, de São Manoel;

em segundo lugar, o
trio Canário da Ter-
ra, de Itaí; Do 3º ao
5º lugar só deu Ava-
ré, e apenas duplas:
3º lugar – Andre Luiz
e Daniel, 4º lugar –
Zé Mineiro e Rafael
e  em 5 º  l uga r  –
Eduardo e Ricardo.

M O D A   D E   V I O L A :
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R$ 30:000$000
O PREÇO DE UMA CIDADE
1917: prefeito compra do bispo terras doadas a Nossa Senhora das Dores

GESIEL JÚNIOR

Proclamada a Re-
pública em 1889, Igre-
ja e Estado se separa-
ram e, em conseqüên-
cia, uma polêmica se
arrastou por quase três
décadas em Avaré: a
quem passou a perten-
cer o domínio da área
doada e registrada para
a Irmandade de Nossa
Senhora das Dores, pe-
los fundadores, nos
anos de 1862 e 1869?

Medindo 27 hecta-
res a gleba abrangia a
área correspondente
hoje ao chamado cen-
tro histórico da cidade.
Na cláusula contratu-

Marco primordial
A área comprada pela Câmara da Igreja tinha as

seguintes características e confrontações, confor-
me a escritura aqui transcrita na sua grafia original:

“Sessenta alqueires, mais ou menos, de terreno
do perímetro urbano, onde está edificada a cidade
de Avaré, dividido pela forma seguinte: “Principian-
do no ribeirão Lageadinho, abaixo do Matadouro
Velho, onde houve um pau secco de cabreuva, á
margem direita, atravessa o ribeirão e segue por um
vallo antigo da Estrada de Ferro Sorocabana Rai-
lway Company; d´ahi pelo mesmo vallo, dividindo
com os terrenos que foram de Salvador de Araújo e
hoje são do Dr. Ângelo Pinheiro Machado até o fim
do vallo, deste a rumo até encontrar divisas das ter-
ras de Francisco Dias Moreira e seus filhos, na parte
adquirida da Irmandade de N. S. das Dores, com
personalidade jurídica autorisada pelo Bispo Dioce-
sano; ahi fazem ângulo e seguem dividindo com o
mesmo Dias Moreira, e filho, atravessa o córrego de
Água Branca, dividindo com os successores de Joa-
quim Antonio Nunes; fazem ângulo e seguem, divi-
dido com quem de direito atravessa o córrego do
Tijuco Preto, próximo da nascente, dividindo em um
pequeno trecho com terrenos da compradora, de-
pois com quem de direito até encontrar terrenos da
chácara de Francisco Gonçalves Serodio até a rua
Paraná, paralella ao armazém de carga da Estrada
Sorocabana, d´ahi seguindo o mesmo rumo até en-
contrar a cerca de arame e madeira que fecha a par-
te da chácara Bella Vista, do Major Paulo Pinto Auto
Rangel e suas filhas na parte desmembrada do Pa-
trimônio e vendidas da mesma forma pela Irmanda-
de; fazem ângulo e seguem a esquerda pela cerca
dos pasto, atravessa o córrego do Jacutinga, a encon-
trar as divisas antigas da chácara, fazem ângulo e
seguem a esquerda dividindo com o mesmo Rangel,
com successores de Maffei, do Dr. Augusto C. de B.
Cruz; depois por um vallo com Manoel Vieira da Cu-
nha, atravez o córrego que nasce na chácara, que foi
de Lourenço Rosa e hoje é de seus successores, se-
gue por uma cerca de sahir na estrada que vai a Len-
ções, d´ahi até o muro do fundo do Cemitério de N. S.
das Dores, por esta até o fim; d´ahi o rumo até o vallo
da chácara do actual possuidor Antonio Vieira de Al-
meida; fazem ângulo e descem pelo vallo até onde
existia o pau de cabreuva, á margem direita do Lage-
adinho, que serve de marco primordial; achando-se
uma parte do lado norte demarcado judicialmente, o
vallo e parte das áreas com mais de 20 annos de
construcção. Terreno esse doado a transmittente por
Victoriano de Souza Rocha e Domiciano Sant ´Anna,
por escrituras de 15 de maio de 1862 e 12 de janeiro
de 1869, lavradas pelo 1º Tabellião de Botucatu”.

Finalmente, no dia 11 de ou-
tubro de 1917, o município de
Avaré, representado pelo prefei-
to Miguel d’Abreu de Lima Perei-

Trinta contos de réis

al de doação, a mesma
previa pagamento de
foro para a manutenção
da igreja matriz, o que
nunca ocorreu.

Para as lideranças
republicanas as terras
do antigo Patrimônio de
Nossa Senhora das Do-
res do Rio Novo haviam
automaticamente passa-
do à inteira jurisdição do
poder municipal.

Já o provedor da Ir-
mandade, o alferes Ma-
noel Marcellino de Sou-
za Franco – o Maneco
Dionísio –, em relatório
publicado em 1897 de-
fendia o direito de pos-
se sobre os terrenos
centrais para a Igreja

Católica, representada
juridicamente pelo Bis-
pado de Botucatu, cria-
do em 1908.

Contudo, uma escri-
tura de convenção fir-
mada em 1903 garantiu
à Municipalidade, inde-
pendente de indeniza-
ção, o domínio útil so-
bre os imóveis ocupados

com a casa para as ses-
sões da Câmara, Ca-
deia, Mercado e Mata-
douro, assim como os
pátios ou quintais fecha-
dos de tais edifícios mu-
nicipais ou estaduais por
serem de utilidade pú-
blica. Porém, ainda a
questão de todo não es-
tava resolvida.

ra Coutinho adquire, pelo valor
de R$ 30:000$000 (trinta con-
tos de réis) a área do Patrimô-
nio da Igreja Matriz de Nossa
Senhora das Dores, após acer-
to com o bispo diocesano de
Botucatu, dom Lúcio Antunes
de Souza. O título de compra e
venda foi lavrado em escrituras
firmadas diante do tabelião do
1º Ofício, Casimiro do Amaral
Simonetti.

O contrato observou algu-
mas condições: as praças da
matriz e da capela de Santa
Cruz  cont inuaram sendo
como as demais, servidão pú-
blica, reservando-se à Paró-
quia o direito de construir no-
vos edifícios religiosos em
área que julgasse convenien-
te. A Câmara, por sua vez, fi-
cou obrigada a ceder gratui-
tamente a vendedora, quando

lhe fosse pedido, “um terreno
apropriado a um templo cató-
lico, na zona nascente da ci-
dade”.

Coronel Coutinho, prefeito entre 1914 e 1918 Dom Lúcio, primeiro bispo de Botucatu
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Decreto nº 2.399, de 13 de abril de 2010
(Nomeia a Comissão Organizadora do Evento da ABQM –

Associação dos Criadores de Quarto de Milha).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão
Organizadora do Evento da ABQM- Associação Brasileira dos
Criadores de Quarto de Milha, que acontecerá no período de 20
a 25 de abril de 2010, no Parque de Exposições “Dr. Fernando
Cruz Pimentel” .
PEDRO LUIZ OLIVEIRI LUCHESI – Presidente;
ITAMAR ARAÚJO – Tesoureiro;
JOSÉ ROBERTO CASSEMIRO– Membro;
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 13 de abril de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 2.400, de 14 de abril de 2010
(Nomeia a Comissão Organizadora do Jubileu de Ouro

do São Paulo Futebol Clube).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão
Organizadora do Jubileu de Ouro do São Paulo Futebol Clube.
DAULUS EDUARDO SOARES PAIXÃO – Presidente;
MATHEUS LAMAR – Tesoureiro;
BENEDITO DA SILVA – Membro;
CLODOALDO JOSÉ RODRIGUES – Membro.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 14 de abril de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 2.401, de 14 de abril de 2010
(Nomeia a Comissão Organizadora do Jubileu de Ouro

do São Paulo Futebol Clube).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão
Organizadora do Jubileu de Ouro do São Paulo Futebol Clube.
ELSON CARLOTA – Presidente;
DAULUS EDUARDO SOARES PAIXÃO – Tesoureiro;
WALDEMAR RODRIGUES GRAÇA– Membro;
DENISE QUARTUCCI NASSAR – Membro.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 14 de abril de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 2.402, de 15 de abril de 2010
(Proíbe pesca no Lago Bertha Bannwart.)

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a :
Artigo 1º - Fica expressamente proibida a pesca no Lago Bertha
Bannwart, parque Gilberto Filgueiras, do dia 15 até o dia 30 de
abril do corrente ano.
Artigo 2 º Sendo aprovada a qualidade da água, após análise,
a pesca será liberada imediatamente, o ano inteiro e o ingresso
será apenas um quilo de alimento não perecível.
Artigo 3 º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 15 de abril de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

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

SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 2.403, de 15 de abril de 2010
(Nomeia a Comissão Permanente para análise das

contas de Comissões).

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a  :  -
Artigo 1º - Fica nomeada, na forma abaixo, a Comissão Perma-
nente para análise das contas de Comissões, nos termos do
Artigo 7º, Parágrafo Terceiro da Lei nº 1283/2009:-
Representante do Gabinete do Prefeito:
LUIZ CARLOS DALCIM;
Representante da Procuradoria Municipal:
CÉLIA VITORIA DIAS DA SILVA SCUCUGLIA;
Representante da Secretaria Municipal de Administração:
JOÃO BATISTA LEME;
Representante da Secretaria Municipal da Fazenda
EDUARDO JOSÉ DE OLIVEIRA.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 15 de abril de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

INEDITORIAIS

Edital de convocação
Uniagro convida todos os associados para reunião ordinária
que se realizará no dia 21 de abril de 2010, ás 18h00 horas na
sede da associação, situada na antiga Fazenda Santa Adelaide
lote oito.
Para a seguinte ordem do dia:
a) Dissolução da Associação.

Diretoria.

RETIRE GRATUITAMENTE
O SEMANÁRIO OFICIAL DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ NO
PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ
Declarada de Utilidade Pública Federal – Decreto 52.872 de 17/12/63
Estadual 35.939 de 30/10/92 e Municipal – Decr. 53 de 05/11/56
R. Paraíba, 1003 - 18700-110 Avaré/SP Fone/fax 014-37119100

  CNPJ 44.584.019/0001-06        Inscr. Est. : isenta

AVISO DE LICITAÇÃO

ABERTO PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE
RX-FIXO – SISTEMA TELECOMANDADO, 01 APARELHO DE
ULTRASSOM DIGITAL TRANSPORTÁVEL, 01
PROCESSADORA AUTOMÁTICA PARA FILMES RAIO-X, 05
INCUBADORAS NEONATAL, 04 BERÇOS AQUECIDOS E 02
POLTRONAS RECLINÁVEIS.

Processo nº 02/2010           -    Pregão Presencial nº 01/2010
Data da realização: 05de maio de 2010 - 09h00min.

EXTRATO DE EDITAL
A Santa Casa de Misericórdia de Avaré faz saber que se acha
aberta a licitação na modalidade Pregão (Presencial) nº 01/2010
– Processo nº 02/2010, do tipo menor preço item por item, que
visa à aquisição dos itens acima, conforme anexo II do edital,
cuja realização será no dia 05/05/2010, às 09h00min. O Edital
estará disponível na Santa Casa de Misericórdia de Avaré, sito à
Rua Paraíba, nº 1003, Centro de Avaré – SP, no horário das
08:00 às 17:00 h. Maiores informações poderão ser obtidas pelo
telefone (14) 3711-9100 Ramal 123 ou através do
site:www.stacasaavare.com.br

Marcio de Souza Campos
Pregoeiro

QUEM PRECISA, ENCONTRA.
QUEM PROCURA, CONTRATA.

Empresas acessem o site e cadastrem suas vagas.
É fácil e o custo zero.

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

Ouvidoria Municipal:

0800-7700133
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SECRETARIA DE HABITAÇÃO

RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS
09 A 15 DE ABRIL

Processo Data Aprov. PROPRIETÁRIO ENDEREÇO Tipo Responsável Técnico
1 391/09 9/4/2010 GISLEINE APARECIDA S. NASCIMENTO Av. Gilberto Filgueiras, n° 1.104 Construção Comercial Arq. Edilene Nazario dos Santos Natal
2 436/09 9/4/2010 GABRIELA CRISTINA FERNANDES Rua Isaac Rodrigues Alves, n° 58 Regularização Residencial Arq. Edilene Nazario dos Santos Natal
3 009/10 9/4/2010 HÉLCIO CAETANO DE LIMA Alameda Bordas do Campo, n° 385 Unificação de Lotes Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
4 045/10 9/4/2010 M. A. DE ALMEIDA EMPR. IMOBILIÁRIOS Rua das Camélias, n° 82 Construção Residencial Eng. Civil Marcelo Henrique de Almeida Righi
5 046/10 9/4/2010 M. A. DE ALMEIDA EMPR. IMOBILIÁRIOS Rua das Camélias, n° 76 Construção Residencial Eng. Civil Marcelo Henrique de Almeida Righi
6 048/10 9/4/2010 CEZAR OLIVEIRA DO AMARAL Rua Camilo de Souza Leme, n° 81 Regularização Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
7 060/10 9/4/2010 HÉLIO DE JESUS NOGUEIRA Rua Josino Carlos Nogueira Regularização Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
8 061/10 9/4/2010 HÉLIO DE JESUS NOGUEIRA Rua Major Vitoriano, n° 240 Regularização Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
9 062/10 9/4/2010 HÉLIO DE JESUS NOGUEIRA Rua Thaiti - Ponta dos Cambarás Regularização Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
10 063/10 9/4/2010 TIAGO FAGNANI MACHADO Rua Cap. José Vieira Pinto, n° 353 Construção Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
11 064/10 9/4/2010 RITA CARREIRA Rua Castro Alves, n° 382 Regularização Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
12 069/10 9/4/2010 VALTARI TAVARES E OUTRA Rua 02, n° 12 Construção Residencial Arq. Edilene Nazario dos Santos Natal
13 077/10 9/4/2010 ALICIO HILARIO DA SILVA FILHO Rua Benedito Ferreira da Silva, n° 41 Regularização Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
14 097/10 9/4/2010 JOSÉ FLORIANO RAMOS Rua Argentina Viana, n° 166 Regularização Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
15 101/10 9/4/2010 BRUNA MARIA NEGRÃO Av. Salim Antonio Curiati, n° 1.520 Regularização Residencial Arq. Edilene Nazario dos Santos Natal
16 118/10 9/4/2010 GASTÃO GODOY MOREITA ZANIRATO Av. do Contorno, lote 97 Regularização Residencial Eng. Civil Ricardo Augusto Zanella
17 007/10 12/4/2010 LARRI ANTONIO MINGNONI Rua Dias Cintra Desdobro de Lotes Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
18 015/10 12/4/2010 PAULO VIEIRA DOS SANTOS Rua Julio Landi Unificação de Lotes Téc. Edif. Agrim. Pedro Luiz de Souza
19 018/10 12/4/2010 SILVIA DONIZETI ARRUDA Rua Pedro Rossi Contrucci, lote 239 Desdobro de Lotes Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
20 080/10 12/4/2010 OSVALDO PAIVA SOBRINHO Av. Emilio Figueiredo, n° 301 Regularização Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
21 108/10 12/4/2010 CARLOS PAIXÃO Rua Fernando de Noronha, n° 132 Construção Residencial Téc. Edif. Luiz Antonio Palange Serafim
22 116/10 12/4/2010 ROBERTO VANDERLEI COUTO Rua Tocantins, n° 206 Regularização Residencial Eng. Civil Ricardo de Salles Oliveira
23 074/10 13/4/2010 JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS Rua Herminia R. Marcondes, n° 35 Construção Residencial Arq. Renata Cunha / Eng. Civil Giovani

Antonangelo
24 132/10 13/4/2010 JOSÉ CARLOS SEGARRA RICCI Rua Bahia, n° 549 Regularização Residencial Téc. Edif. Agrim. Pedro Luiz de Souza
25 126/10 14/4/2010 CLAUDIO HAYASHI Av. Gilberto Filgueiras, n° 1.390 Construção Residencial Arq. Urb. Priscila dos Santos Callado
Avaré, 15 de abril de 2010

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

CERTIDÃO DE USO DO SOLO
09 A 15 DE ABRIL

REQUERENTE Endereço Atividade Emitida em
1 JOSIANE FRANÇA DE SOUZA Rua Maneco Amâncio n° 497 Bar, danceteria, aluguel equipamento de som e serv. org. festa 14/4/2010
2 ALESSANDRA F. PICOLI Rodovia SP 255 - Km 274 Administração de bens, participação em capitais da empresa 15/4/2010
3 MARCSAND CONFECÇÕES LTDA - ME Rua Bahia, n° 345 Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 15/4/2010
4 CLEBER DE LAMATA AVARÉ ME Rua Manoel Preto Cardoso, n° 132 I N D E F E R I D A 15/4/2010
5 DIEGO GREGUER MARIANO - ME Rua Itaberá, n° 261 Comércio de produtos e material civil, com. varej. armarinhos 15/4/2010
6 REINALDO IGNÁCIO DA SILVA Rua Pernambuco, n° 1.649 - sala 1 C O M U N I Q U E - S E 15/4/2010
7 R. A. L. CONRRADO - ME Rua Maneco Dionísio, n° 226 Comércio varejista de artigos e alimentos para animais dom. 15/4/2010
8 IRINEU COSTA AVARÉ - ME Rua Alferes José Ignatios, n° 26 Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 15/4/2010
9 A. GUIDI & CIA LTDA - EPP Rua Minas Gerais, n° 601 Comércio varejista de medicamentos com manipulação fórmulas 15/4/2010
10 GISLAINE MOURA MENDES - ME Rua Rio de Janeiro, n° 1.228 Comércio varejista de artigos de joalheria 15/4/2010
11 THAIS FERNANDA SELMINI DE OLIVEIRA Rua Wenceslau Carlos Belinato, n° 162 Salão de Cabeleireiro 15/4/2010
12 HELOISE LOPES FERNANDES Rua Alagoas, n° 1.583 Lanchonete, cantina, casa de sucos e chá 15/4/2010
Avaré, 15 de abril de 2010

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

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ COMUNIQUE-SE
09 A 15 DE ABRIL

Nº Processo  Nº Data PROPRIETÁRIO ENDEREÇO Tipo Responsável Técnico
1 117/10 12/4/2010 MARCIA REGINA MIRAS Rua Armando Assato, n° 114 Construção Residencial Téc. Edif. Agrim. Pedro Luiz de Souza
2 119/10 12/4/2010 PAULO VIEIRA DOS SANTOS Rua Julio Landi, n° 1.028 Construção Comercial Eng. Civil Mauro Roberto Bogado da Cunha
3 120/10 12/4/2010 MARIA APARECIDA MARQUES Av. das Flores, n° 601 Construção Residencial Arq. Edilene Nazario dos Santos Natal
4 122/10 12/4/2010 LUIZ CARLOS MAGNANI Rua João Boffi, n° 35 Construção Residencial Eng. Civil Fernando de Azevedo Maio
5 124/10 12/4/2010 FRANCISCO SEGARRA RICCI Rua Minas Gerais, n° 777 Construção Comercial Eng. Civil Fernando de Azevedo Maio
6 480/09 13/4/2010 LARRI ANTONIO MINGNONI Rua Antonio Marmo Bruno, n° 25 Construção Residencial Téc. Edif. Adil Aparecido Cardoso
7 020/10 13/4/2010 JULIA CRISTIANE DA SILVA Rua Vitor Ramos Fernandes, n° 121 Desdobro de Lotes Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
8 121/10 13/4/2010 ANA LUCIA BUNCANA CESAR Av. Carlos Ramires, n° 255 Construção Residencial Arq. Ana Lucia Buncana Cesar
9 127/10 13/4/2010 GERMINAL PEGOLI JUNIOR Rua Alan Kardec, n° 1.285 Construção Residencial Téc. Edif. Agrim. Pedro Luiz de Souza
10 128/10 13/4/2010 MARIA DE LOURDES GASPARINI Rua Mato Grosso, n° 2.303 Regularização Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
11 129/10 13/4/2010 ANTONIO SEIKO HIRATA Rua João Cruz, n° 37 Construção Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
12 130/10 13/4/2010 DÉCIO JOSÉ GABRIEL Av. Salim Antonio Curiati, n° 144 Regularização Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
13 131/10 13/4/2010 LUIZ DA GRAÇA CAMARGO Rua Prof. Arthur Eliseu de Carvalho, n° 411 Regularização Residencial Téc. Edif. Juvenal dos Santos Costa
14 134/10 13/4/2010 JOSÉ EDSON DOS SANTOS Rua Cerqueira César, n° 919 Ampliação Residencial Téc. Edif. Agrim. Pedro Luiz de Souza
15 140/10 13/4/2010 APARECIDO PEREIRA Rua Fidelis Chain, n° 120 Regularização Residencial Téc. Edif. Agrim. Pedro Luiz de Souza
Avaré, 15 de abril de 2010

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 029/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os
classificados no Concurso Público nº 001/2009, homologado
pelo Decreto nº 2.223 de 15/10/09, publicado em 24/10/09, para
o exercício de Emprego Público junto aos PSFs, no cargo e
classificação abaixo descritos, para comparecer no prazo má-
ximo 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.
Emprego: FARMACÊUTICO - PSF
Class. Nome
04º Carlos Henrique Zaramello
Estância Turística de Avaré, 15 de Abril de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 030/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os
classificados no Concurso Público nº 001/2009, homologado
pelo Decreto nº 2.223 de 15/10/09, publicado em 24/10/09, para
o exercício de Emprego Público junto aos PSFs, no cargo e
classificação abaixo descritos, para comparecer no prazo má-
ximo 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.
Emprego: ENFERMEIRO – PSF - PNE
Class. Nome
01º Ângela Maria de Barros
Estância Turística de Avaré, 15 de Abril de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 031/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca o
classificado no Concurso Público nº 002/2007, homologado
pelo Decreto nº 1.635 de 09/01/08, publicado em 12/01/2008 e
prorrogado pelo Decreto nº 2.291 de 07/01/10, para o cargo de
PEB II- Português, para contrato temporário regido pela CLT
para substituição de Professor afastado a comparecer no pra-
zo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publica-
ção deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos, situ-
ado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810 no Centro Administrativo.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
005º Milvia Maria Soares Casagrande
Estância Turística de Avaré, 15 de Abril de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 032/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os
classificados no Concurso Público nº 001/2009, homologado
pelo Decreto nº 2.223 de 15/10/09, publicado em 24/10/09, para
o exercício de Emprego Público junto aos PSFs, no cargo e
classificação abaixo descritos, para comparecer no prazo má-
ximo 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.
Emprego: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PSF III
Class. Nome
09º Janaina Prata
Estância Turística de Avaré, 15 de Abril de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 033/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca o
classificado no Processo Seletivo nº 003/2010, publicado em
13 de Março de 2010 e Edital de resultado publicado em 10 de
Abril de 2010, para o cargo de PEB II- Educação Artística, a
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir
da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recur-
sos 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
01º Cristiano de Oliveira
02º Luciane de Fátima Nogueira Martins
03º Maria Helena Costa Oliveira
04º Heloisa Helena Arca Ricci
05º Valeria Luciane Gobbo
Estância Turística de Avaré, 15 de Abril de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 034/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca o
classificado no Processo Seletivo nº 003/2010, publicado em
13 de Março de 2010 e Edital de resultado publicado em 10 de
Abril de 2010, para o cargo de PEB II- Geografia, a comparecer
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da
publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Huma-
nos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810 no Centro Admi-
nistrativo.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
01º Valdir dos Santos
Estância Turística de Avaré, 15 de Abril de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 035/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca o
classificado no Processo Seletivo nº 003/2010, publicado em
13 de Março de 2010 e Edital de resultado publicado em 10 de
Abril de 2010, para o cargo de PEB II- História, a comparecer
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da
publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Huma-
nos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810 no Centro Admi-
nistrativo.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
01º Marlene Rodrigues de Almeida
02º Débora Quesada
Estância Turística de Avaré, 15 de Abril de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 036/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca o
classificado no Processo Seletivo nº 003/2010, publicado em
13 de Março de 2010 e Edital de resultado publicado em 10 de
Abril de 2010, para o cargo de PEB II- Matemática, a compare-
cer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da
publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Huma-
nos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810 no Centro Admi-
nistrativo.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
01º Vicente Costa Junior
02º Marcelo Ribeiro Guido
03º Suzy Cristina Gravena
Estância Turística de Avaré, 15 de Abril de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 037/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado por seu Prefeito Sr. Rogelio Barcheti Urrea, convoca os
classificados no Concurso Público nº 002/2007, homologado
pelo Decreto nº 1.635 de 09/01/08, publicado em 12/01/2008 e
prorrogado pelo Decreto nº 2.291 de 07/01/10, para o cargo de
Recepcionista, a comparecerem no prazo máximo de 05 (cin-
co) 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
10º José Carlos Bedetti
11º Leonice Salvador Pinto
12º Talita da Silva Saito
13º Ana Paula Costa
14º Ana Paula da Silva Custódio
15º Gisele Aparecida Garcia
Estância Turística de Avaré, 15 de Abril de 2010.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 028/2010
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato represen-
tado por seu Secretário Municipal de Administração, Sr João
Batista Leme, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Decreto nº 2.351 de 03 de Março de 2010, convoca os
classificados no Processo Seletivo nº 001/2010, publicado
em 23/01/2010, homologado em 12/02/2010, publicado em 13/
02/2010, para o cargo de Professor PEB I e Professor PEB I-
PNE, conforme descrição e classificação abaixo descritas, para
comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir
da data da publicação deste Edital, no Departamento de Recur-
sos Humanos, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810, das
13:30 às 17:00 hs.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência
da vaga.
Class. Nome
161º Denise de Fátima Domingues
162º Ana Carolina do Espírito Santo
163º Priscila Aparecida Juvêncio
164º Michelle Cristina de Campos Silva
165º Daniele de Fátima Fuganholi Abiuzzi
166º Edgar Pimenta Dos Santos
167º Tatiane Cristina Benini Gonçalves da Silva
168º Maria Angélica Teixeira
169º Patrícia de Fátima Andrade
170º Alessandra Regina Martins
171º Lidiane Mara Cárdia
172º Izabel Aguera Garcia
173º Catharina Benedetti Pereira
Estância Turística de Avaré, 13 de Abril de 2010.

ROGÉLIO BARCHETTI URREA
PREFEITO
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T U R I S M O :

Neste final de sema-
na haverá o III Torneio
de Pesca Esportiva “Isca
Artificial” da Estância
Turística de Avaré, que é
organizado pela Secreta-
ria de Turismo com o
apoio da Prefeitura.

O III Torneio de Pes-
ca Esportiva “Isca Arti-

Secretaria promove pesca
na Represa Jurumirim

ficial” irá ser realizado
neste domingo, no Cam-
ping Municipal a partir
das 8h, na Represa Ju-
rumirim. É um grande
torneio e terá a premia-
ção de um barco de alu-
mínio – de 6 metros (sor-
teio) –, motor elétrico,
carretilha, molinete, va-

ras, alicate e outros
acessórios. Ainda have-
rá o sorteio de vários
prêmios entre os partici-
pantes. As cinquenta pri-
meiras pessoas que se
inscreverem no torneio
ganharão uma camiseta.
Aliás, as inscrições já es-
tão sendo efetuadas des-

de a última quinta-feira, e
custam R$ 25,00. A pes-
ca começará às 9 horas e
ocorrerá até as 13 horas.

Deve-se ressaltar que
o objetivo do evento é di-
vulgar a pesca esportiva
que está recebendo o tí-
tulo de “Pesque e solte”
na Represa jurumirim.

Secretaria e Sindicato Rural
oferecem 8 cursos do SENAR
A Secretaria Munici-

pal de Agricultura e Abas-
tecimento e o Sindicato
Rural de Avaré formaram
uma parceria a fim de
oferecer 8 cursos do SE-
NAR (Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural).
Todos os cursos têm iní-
cio neste mês.

Já no dia 5, os interes-
sados puderam fazer o

A G R I C U L T U R A   E   A B A S T E C I M E N T O :

curso de “Proleite – Ma-
nejo Canavial Módulo
IV”, que durou até o dia
7. Dois cursos foram ini-
ciados no dia 10. O curso
de “Eletricista Aciona-
mento de Motores” sen-
do realizado também no
dia 11; e terá continuida-
de do dia 17 ao 19, das 8h
às 17h. O outro curso é o
de “Olericultura Orgâni-

ca Compostagem Módu-
lo II”, que terminará no
dia 11; o horário é o mes-
mo para todos os cursos.

Do dia 16 ao 18, está
havendo o curso de “Tu-
rismo Rural – Identidade
e Cultura Módulo II”.
Também no dia 18 come-
çará o curso de “Empre-
sário Rural – As cadeias
agroindustriais e agrega-
ção de valores”, com con-
tinuação nos dias 24 e 25.

O curso de “Jardina-
gem – Implantação do
jardim” será ministrado

entre os dias 20 e 23. De
23 a 25 será realizado o
“Processamento Artesa-
nal de Frutas”, e, finalizan-
do o mês de Abril, haverá
entre os dias 26 e 29 o
curso de “Proleite – Cer-
ca Elétrica Módulo V”.

Para mais informa-
ções, os interessados de-
vem ir à sede do Sindi-
cato Rural de Avaré, cuja
localização é a Rua Rio
de Janeiro, 1723, centro,
ou podem telefonar para
os números (14) 3732-
0696 ou 3732-2051.

A atual formação do
Coral Municipal de Ava-
ré tem vagas para vozes
masculinas. O coral está
formado desde meados
de fevereiro, e hoje con-
ta com mais ou menos 30
pessoas, sendo que des-
tas, apenas 9 são vozes
masculinas. Se você tem
vontade de cantar e
aguardava uma chance
como essa, compareça
as terças-feiras, a partir

Coral Municipal abre vagas
para vozes masculinas

das 19h30 no antigo
CINE CAC e faça seu
teste vocal. Não há limi-
te de idade e nem requer
experiência musical, bas-
ta gostar de cantar. Co-
ral Vocal além de ser
cultura, é também des-
pertar a cooperação e o
senso de equipe nas pes-
soas. Venha você tam-
bém representar Avaré
nas apresentações que já
estão programadas.
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 Na manhã da última
terça-feira, 13/04, foi as-
sinado na Prefeitura
Municipal o contrato com
a construtora vencedora
da licitação para edifica-
ção do prédio do novo
Fórum de Avaré. Estive-
ram presentes, entre ou-
tros, os juízes Fábio Pi-
menta e Marcelo Luiz
Seixas Cabral, atual dire-
tor do Fórum, e o presi-
dente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil
(OAB) de Avaré, César
Piagentini Cruz.

A construtora vence-
dora da licitação foi a
Imprej Engenharia Ltda,
que irá construir o novo

P O D E R   J U D I C I Á R I O :

Assinado contrato para construção
do prédio do novo Fórum

Juiz Fábio Pimenta com o responsável pela obra, Adilson Justo
prédio do Fórum por R$
10.430.146,45, e esteve
representada por Adilson
Cesar Justo. Ele desta-

cou que o novo Fórum de
Avaré deverá ficar pron-
to em um ano, sendo que
o lançamento da pedra

fundamental está previs-
to para o dia 3 de maio.

O novo Fórum de
Avaré será construído

em sistema de módulos
e o primeiro bloco a ser
edificado será o salão do
júri. O novo prédio do
Poder Judiciário será em
sistema pré-fabricado, o
que agiliza o tempo da
obra, que contará com 3
andares, contando com o
térreo.

Conquista
O convênio firmado

entre o município e a Se-
cretaria de Estado da
Justiça e Defesa da Ci-
dadania para construção
de um novo prédio do
Poder Judiciário aconte-
ceu em 23 de dezembro
de 2009. A obra terá es-
trutura moderna com sis-

tema digital e abrigará
todos os órgãos da Justi-
ça, Ministério Público e
OAB.

A área doada pela
municipalidade ao Esta-
do, de 14.726,42 metros
quadrados, fica situada
entre as Ruas Iaras e
Abílio Garcia, na Vila
Jussara Maria (exata-
mente onde existe um
campo de futebol), um
bairro residencial com
ótima localização e de
fácil acesso aos muníci-
pes. A construção do
novo prédio do Fórum de
Avaré possibilitará gera-
ção de empregos diretos
e indiretos.

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

Após  t rês  meses
após a ruptura da bar-
ragem da represa do
Horto Florestal, devi-
do as maiores chuvas
dos úl t imos setenta
anos que assolaram
Avaré ,  a  Prefe i tura
dará início às obras de
recuperação do local
começarão no próxi-
mo mês de maio.

A obra terá um cus-
to de R$ 120 mil, inclu-
indo aí a parte do go-
verno estadual e a con-
trapartida da Prefeitu-
ra, que entra com a
mão-de-obra e maqui-
nários, constituindo-se
do desassoreamento do
lago e a reconstrução
da barragem.

Recuperação do Lago do Horto começa em maio

Hideo Aoki,
engenheiro agrônomo

responsável pelo
Horto Barragem do Horto destruida pelas chuvas
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Prefeitura otimiza entrega das cestas básicas
F U N C I O N A L I S M O :

A Prefeitura de Ava-
ré otimizou os serviços
de entrega das cestas
básicas, facilitando a vida
dos servidores munici-
pais. Instalado em novo
endereço, na Alameda
Éruce Paulucci nº. 142,
o amplo barracão aco-
moda as cestas para re-
tirada dos servidores,
onde os funcionários le-
vam a cesta até o veícu-
lo do servidor.

Para aqueles que não
têm condições de retirar
sua cesta, a mesma é
entregue na casa do fun-
cionário.

Economia
O pregão presencial

para aquisição da cesta
básica dos servidores,
gerou uma economia de
R$ 592.932.24 por ano.
O contrato de 2005 com
a empresa Comercial
João Afonso LTDA,
prorrogado quatro vezes
conforme lei nº 8666/93,
para fornecimento de
2.598 cestas básicas, to-
talizando 31.176 cestas
por ano, ao custo de
98,70 cada, perfazia um
total de R$ 256.422,60
por mês e um total anual
de R$ 3.077.071,20.

O novo contrato com
a empresa Rocca Distri-
buidora de Produtos Ali-
mentícios LTDA, licitado
em pregão presencial
para o fornecimento das
2.598 cestas básicas por
mês, caiu para R$ 79,71
cada, perfazendo um to-
tal de R$ 207.08,57 por
mês e um total anual de
R$ 2.485.038,96, geran-
do então a economia ci-
tada de R$ 592.932.24
por ano.

Vale ressaltar que, ape-
sar da queda no preço, a

Produtos da nova cesta básica dos servidores
municipais

Funcionário leva a cesta até o carro de
um servidor municipal

nova cesta básica, além
dos produtos da cesta an-
terior, com as mesmas es-
pecificações e qualidades,
passa a contar com 1 pa-
cote de carne seca, 1 lata
de sardinha, 1 lata de sal-
sicha, além de alguns pro-
dutos de higiene pessoal e
limpeza, como um tubo de
creme dental, uma emba-
lagem de sabonete, uma
embalagem plástica de de-
tergente líquido e uma de
desinfetante, um pacote de
4 rolos de papel higiênico
e um pacote de esponja de
aço para limpeza.

Alunos da EMEB “Anna
Novaes” visitam Secretaria

da Comunicação

E D U C A Ç Ã O :

Alunos da quarta sé-
rie da Escola Municipal de
Ensino Básico “Dona
Anna Novaes” visitaram
a Secretaria Municipal da
Comunicação, onde tive-

Alunos, professora e inspetora na escada do Paço Municipal

ram uma explicação so-
bre jornalismo e de como
é confeccionado o Sema-
nário Oficial do Municí-
pio, desde a coleta das
matérias, como se tirar

uma foto, a parte da dia-
gramação, até a distribui-
ção nas bancas e pontos
específicos da cidade.

A visita fez parte do
trabalho dos alunos, que
estão montando um jor-
nal como atividade de
classe, orientados pela
professora Domitila, que
acompanhou os alunos na
visita juntamente com a
inspetora Ana Maria.

Os alunos que visitaram
a Secretaria da Comunica-
ção foram: Letícia, Carlos,
Elen, Karim,Caroline, Gui-
lherme, Lídia, Polyanna,
Luiz Paulo, Paulo, Danie-
la, Gabriel Machado, Iago,
Beatriz, Henrique, Pedro,
Luiz Henrique, Nicole, Re-
nata, Mariana, Milena,
Thaís, Isabele e Igor.

Professores de Informática da Empresa Temas
e Artes iniciam Projeto Literatura Infantil

Hoje ouvimos mui-
tas vezes os professo-
res reclamarem do de-
sinteresse dos alunos
pela leitura. Existem
vários fatores que con-
tribuem para esse fato,
por exemplo, os alunos
preferem ler revistas,
muitos não têm uma bi-
blioteca em casa, outros
preferem cinema, tv e
rádio, isso sem contar
com outras atividades.

Com todas estas ati-
vidades, os livros acabam
ficando esquecidos ou
são usados somente se a
pessoa não tiver nenhu-
ma outra atividade em
mente.

O coordenador, no
intuito de atingir o inte-
resse dos alunos pela li-
teratura, resolveu criar
um projeto que estimu-
le de forma lúdica os
alunos, através de víde-

os, atividades educaci-
onais, jogos, textos, para
um melhor aprendizado
da criança. Trata-se do
Projeto Literatura In-
fantil, criado pelos pro-
fessores de Informática
da Empresa Temas e
Artes, que aproveitam
para agradecer aos di-
retores, coordenadores,
funcionários da rede e
Secretaria da Educação
pelo apoio.
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Economia gera melhoria na qualidade
O rompimento com a

empresa Terra Azul,
além de gerar uma eco-
nomia de R$ 220 mil
mensais, totalizando R$
2.640.000,00 anuais,
melhorou em muito a
qualidade da merenda
escolar, que agora é fei-
ta nas próprias escolas.

A cozinha piloto for-
nece os mantimentos,
como arroz, feijão, car-
ne, batata, entre outros
gêneros alimentícios, e
as merendeiras das es-
colas preparam a ali-
mentação das crianças,
proporcionando uma re-
feição saudável e de
qualidade.

M E R E N D A  E S C O L A R :

A merenda escolar agora é feita nas próprias escolas
Segundo informa-

ções, são fornecidas 32
mil refeições diárias,

café da manhã, meren-
da às 9h30, almoço, me-
renda da tarde e meren-

da da noite, sem contar
as creches que também
servem a janta. Ao todo,

22 EMEBs, 11 creches
e 10 estadual, mais a
APAE, Santa Elizabeth

e Santa Terezinha e
ETEC recebem as re-
feições.

O governo de Ava-
ré está investindo no
ensino aos alunos da
Educação Especial da
cidade. Por intermé-
dio da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, a
Prefeitura está com-
prando novos e mo-
dernos materiais de
trabalho para os edu-
cadores das escolas
que atendem os alunos
especiais e, também,
iniciando a adequação
de alguns prédios es-
colares no que se re-
fere à acessibilidade
para as pessoas que
utilizam cadeira de ro-
das. Sendo assim, o
governo  munic ipa l
está fazendo um alto
inves t imento  nessa
área da educação es-
colar de Avaré.

Os profissionais do

Prefeitura investe em Educação
Especial da cidade

Centro de Atendimen-
to ao Educando rece-
beram testes psicoló-
gicos e psicopedagógi-
cos para atenderem as
necessidades dos alu-
nos da rede municipal
de Avaré.

Também ganharam
um teste que mede a
Escala de Inteligência
Wechsler para crian-
ças (WISC III). Esse
teste é utilizado para
avaliar o coeficiente
intelectual envolvendo
doze habilidades cog-
nitivas para comple-
mentação de diagnós-
tico dos alunos atendi-
dos  no  Cent ro  de
Atendimento ao Edu-
cando.

Agora há um novo
material destinado a
avaliar a maturidade
neurológica da criança

para o diagnóstico de
lesão cerebral chama-
do Teste Gestáltico Vi-
somotor de Bender.
Do mesmo modo, foi
comprado um CID –
10, o qual faz a classi-
ficação de transtornos
mentais e de compor-
tamento. Ainda há um
aparelho que elabora
descrições clínicas e
diretrizes diagnósticas
– ambos os testes são
usados pelos profissi-
onais da psicologia a
fim de subsidiar a com-
preensão dos  casos
atendidos.

A Secre ta r ia  de
Educação  comprou
um kit de provas Pia-
getianas usado pelos
psicopedagogos para
avaliar teorias do co-
nhecimento e aprendi-
zagem humana. Tam-

bém foram adquiridas
68 unidades de jogos
diversos,  ut i l izadas
para  ava l iação  e
aprendizagem dos alu-
nos e 25 mesas adap-
tadas para alunos ca-
deirantes.

Curso de Sistema
Braile

No dia 8 de abril
foi iniciado o Curso de
Sistema Braile Inte-
gral, ministrado por
Alinda de Souza Boin,
de São Paulo, para as
professoras da rede
municipal de Ensino
de Avaré. E as pro-
fessoras de Educação
Especial e superviso-
ras  de ensino estão
participando do Curso
de Libras que está em
andamento na Dele-
gacia  de  Ensino de
Avaré.

Secretaria
apresenta nova

apostila de ensino
A Secretaria de Edu-

cação de Avaré organi-
zou uma palestra no dia
14 de abril para apre-
sentar uma nova apos-
tila de lições: a apostila
do “Projeto Crescen-
do”, destinado às crian-
ças da 1ª e 2ª etapas e
1ºs anos da rede muni-
cipal de ensino. A pales-
tra foi proferida pela

professora e pedagoga
Jurema de Baére.

Essa palestra mar-
cou o encontro com os
profissionais da rede
municipal de ensino,
onde ficaram o otimis-
mo e a motivação como
meta do trabalho e a re-
alização do sucesso jun-
tamente com os profes-
sores municipais.
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CPFL investirá na distribuição de energia
E N E R G I A   E L É T R I C A :

O governo municipal,
por intermédio da Secre-
taria de Indústria, Co-
mércio, Ciência e Tec-
nologia de Avaré, está
reivindicando junto à
CPFL (Companhia Pau-
lista de Força e Luz)
melhorias na rede elétri-
ca, visto que está haven-
do quedas de energia
com frequencia na cida-
de, ocasionando prejuí-
zos para as empresas e
à população.

A reivindicação acer-
ca da distribuição de
energia no município foi
formalizada na manhã de
terça-feira (13), em uma
reunião que ocorreu na
Secretaria de Indústria e
Comércio. A reunião en-
volveu o gerente regional
da CPFL, Renato Lucas
de Freitas, e o empresá-
rio Rodrigo Rocha (da
Pisos Avaré), o qual re-
presentou os empresári-
os da cidade.

Freitas esclareceu

Renato de Freitas, Luciana Rocha (assessora
da Indústria e Comércio) e Rodrigo Rocha

Neste mês de abril
a unidade do Banco do
Povo Paulista de Ava-
ré realizará seu III
Mutirão do Microcré-
dito que tem como ob-
jetivo aumentar crédi-
tos para os empreende-
dores e alavancar para
a formalização, criando
oportunidades para que
o cidadão tenha a pos-
sibilidade de autossus-
tentação e investimen-
tos para ampliar o ne-
gócio, onde visa princi-
palmente em divulgar o
microcrédito no muni-
cípio promovendo o
empreendedorismo e
gerando renda.

O 1º Mutirão do Mi-

C R É D I T O :

III Mutirão do Banco
do Povo Paulista

“Dinheiro fácil e barato para quem quer produzir”

Sede do Banco do Povo Paulista em Avaré

crocrédito, realizado
em novembro de 2008,
resultou em mais de R$
5 milhões emprestados
por meio de 1.225 ope-
rações, ultrapassando a
meta, que era de mil
contratos. No 2º Muti-
rão do Microcrédito,
promovido entre outu-
bro e novembro de
2009, foram fechados
3.957 novos contratos
de concessão de crédi-
to que totalizaram mais
de R$ 13,9 milhões em
todo o estado.

Os empreendedores
formais ou informais
que precisam comprar
máquinas, equipamen-
tos, ferramentas, mer-

cadorias, matérias-pri-
mas etc., precisam es-
tar produzindo no mu-
nicípio há mais de seis
meses e residir ou ter
negócio há mais de dois
anos na cidade. Os em-
préstimos vão de R$
200,00 a R$ 7.500, a
uma taxa de juros de
0,7% (zero vírgula sete
por cento) ao mês, com
prazo máximo de paga-
mento de até 36 meses.

O Banco do Povo
Paulista de Avaré esta
localizado na Rua Rio
de Janeiro, 1640. Tele-
fone: (14) 3732-6101/
3731-2657, falar com
Andreia, Bruna e Re-
giane.

que já está sendo feito
um investimento de obras
de expansão do Sistema
de Distribuição de Ava-
ré desde janeiro, como:
Subestação de Distribui-
ção Avaré I, Subestação
de Subtransmissão Ava-
ré II e Sistema de Trans-
missão de 33 kV. Essas
obras trarão grandes be-
nefícios como o aumen-
to de 85% de capacida-
de de distribuição insta-
lada, permitindo maior

volume no atendimento e
o crescimento de Avaré
e da região por muitos
anos; aumento da confi-
abilidade elétrica, redu-
zindo o risco de não su-
primento da região devi-
do a eventuais falhas no
sistema elétrico (subes-
tação e linhas) e a reti-
rada das linhas de 34,5
kV do centro da cidade,
propiciando maior facili-
dade de operação e ma-
nutenção.

Avaré participa de ação promovida
pelo governo do Estado

A Estância Turística
de Avaré participou de
um encontro organizado
pelo governo estadual,
em São Paulo, cujo pro-
pósito foi a divulgação da
instituição Nossa Caixa
Desenvolvimento que é a
Agência de Fomento do
Estado de São Paulo, e
que se caracteriza como
um órgão financeiro, se-
guindo a regulamentação
do Banco Central. Cria-
da como um instrumento
institucional de apoio à
execução de políticas de

I N D Ú S T R I A   E   C O M É R C I O :

desenvolvimento econô-
mico para o Estado de
São Paulo, operando com
recursos próprios e re-
passes de entidades com
a mesma finalidade.

Por meio da Secreta-
ria Municipal de Indús-
tria, Comércio, Ciência e
Tecnologia, o governo
avareense conheceu a
missão e o modelo de
atuação da Nossa Caixa
Desenvolvimento.

Missão
Promover o desenvol-

vimento econômico e so-

cial do Estado, mediante
o financiamento de pro-
jetos produtivos, buscan-
do a ampliação e racio-
nalização das políticas fi-
nanceiras e de fomento.

Modelo de atuação
Inovador, sem a inter-

mediação de agentes fi-
nanceiros, a distribuição
das linhas de financia-
mentos é realizada por
meio de entidades de
classes representativas
das empresas, parceiras
da Nossa Caixa Desen-
volvimento.
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E V I T A N D O   O   A E D E S   A E G Y P T :

Saúde de Avaré na luta contra a dengue
A equipe do PSF

(Posto de Saúde da Fa-
mília) Dr. Fernando Hi-
rata II, do bairro Duílio
Gambini, executou na úl-
tima terça-feira um ato
de conscientização dos
moradores de três loca-
lidades com relação ao
combate contra a proli-
feração do mosquito ae-
des aegypt, o causador
da dengue; a ação rece-
beu o nome de “Panela-
ço contra a dengue”.

Os funcionários do
PSF Hirata II percorre-
ram os bairros Duílio
Gambini, Jardim Santa
Mônica e Jardim Presi-
dencial. A manifestação
contou com a participa-

Equipe do PSF “em peso” pronta para orientar os moradores
do Duílio Gambini

Saúde de Avaré está tentando evitar que surjam
novos casos de dengue na cidade

ção de diversas pesso-
as como a dentista do
PSF Duílio Gambini, os
agentes comunitários
de Saúde, auxiliares de

enfermagem e adminis-
trativos, a equipe da
dengue e, também,os
alunos do curso de Fisi-
oterapia.

T R A N S P O S I Ç Ã O   D E   V I A   F É R R E A :

O DNIT (Departa-
mento Nacional de Infra-
Estrutura de Transpor-
tes, órgão ligado ao Mi-
nistério dos Transportes)
autorizou, no mês de fe-
vereiro, o seu diretor de
planejamento e pesquisa,
o engenheiro Miguel de
Souza, a fazer licitação
de contratação de em-
presa para elaboração
dos serviços de estudos
e projeto básico e execu-

DNIT permite licitação para
mudança da linha de trem

tivo de engenharia na
estrada de ferro EF-270
– Rubião - Ponta Porá
(SP), subtrecho Rubião
Junior (SP) - Ourinhos
(SP), no município de
Avaré (SP).

A autorização foi con-
cedida pelo diretor-geral
do DNIT, Luiz Antonio
Pagot, e serve para que
o governo avareense
possa executar a trans-
ferência da linha ferrovi-

ária que cruza a cidade,
desde o bairro Bonsuces-
so até a saída para a ci-
dade de Arandu, para
fora do perímetro urba-
no. Pagot autorizou a li-
citação com base na Lei
Orçamentária Anual de
2010 (Estudos de Viabi-
lidade e Projetos de In-
fra-estrutura de Trans-
portes). O valor da obra
está orçado em mais de
R$ 330 mil.
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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

E V E N T O S :

O XX Congresso
Brasileiro da Raça Quar-
to de Milha de Confor-
mação e Trabalho, “o
show do cavalo mais ver-
sátil do mundo”, que
ocorrerá de 20 a 25 de
abril, no Parque de Ex-
posições “Dr. Fernando
Cruz Pimentel”, bateu o
recorde de inscrições em
todos eventos promovi-
dos pela ABQM.

O Departamento de
Esportes da ABQM in-
formou que o total com-
putado foi de 4,4 mil ins-
crições (4.126 da
ABQM e 260 pela
AQHA), corresponden-
te a 1.850 animais em
competição, além de R$
540 mil em prêmios. “Es-
ses número de inscrições
superou em 13% o apu-
rado no evento de 2009,
sendo o novo recorde em
competição também na
quantidade de animais

Congresso QM começa na próxima
terça-feira com recorde de inscrições

participantes”, disse
Marcelo Xavier, respon-
sável pela área.

Acompanhe
outros expressivos

números:
Total de competido-

res: 1.200; total de pro-
prietários: 1026; total de
troféus: 740; premiação
em dinheiro:R$ 540 mil;

baias pré-montadas:
1400; baias de alvenaria:
250; 5 leilões com 250
animais, com previsão de
faturamento de R$ 8 mi-
lhões; inscrições por mo-
dalidade: Apartação
(251); Rédeas (106);
Working Cow Horse
(49); Laço Cabeça
(256); Laço Pé (326);

Laço em Dupla (194);
Laço de Bezerro (330);
Laço de Bezerro Técni-
co (323); Três Tambores
(1602 - recorde); Seis
Balizas (427); Maneabi-
lidade Velocidade (28);
Cinco Tambores (15);
Team Penning (105);
Ranch Sorting (66); e
Conformação (63).

Prefeitura entrega
rádios comunicadores

a Polícia Militar

A Prefeitura entre-
gou na manhã da últi-
ma terça-feira, 13/04,
15 rádios comunicado-
res para a Polícia Mili-
tar. Estiveram repre-
sentando o 53º Bata-
lhão de Polícia Militar,
a tenente Érika e o
cabo Rodolfo.

A área de seguran-
ça em Avaré, segundo
pesquisas, está em ter-
ceiro lugar na aprovação
da população e a cidade

S E G U R A N Ç A :

possuí um dos índices de
criminalidade mais bai-
xos da região.

A tenente Érika
agradeceu a doação,
lembrando que esses
aparelhos servem para
que os policiais possam
se comunicar de um
bairro para outro, do
centro para bairros
mais distantes, facili-
tando a comunicação
no trabalho de comba-
te a criminalidade.

Tenente Érika agradeceu a doação


