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Eventos e
inaugurações
do final de
semana
encerram 2012

Tendo início na sexta-
feira, 28, com a reinaugu-
ração do Teatro Municipal
e a oficialização da Feira
da Lua, calendário inclui
inaugurações do Restau-

rante Panorâmico, Horto
Florestal e encerra-se com
a tradicional Corrida de
São Silvestre nesta segun-
da-feira. Confira a pro-
gramação nesta edição

Barragem e revitalização do Horto Florestal será inaugurada oficiamente neste domingo

TRANSPORTE

Prefeitura
adquire
6 novos

veículos para
Frota

Municipal
Somente nos últimos 4
anos foram adquiridos

67 novos veículos
Página 11.

No total, foram 6 carros
adquiridos junto à Receita Federal

ESPORTE

São Silvestre encerra
calendário esportivo

Página 15.

Rose, funcionária da
SEME e Elias Ward,

idealizador da corrida
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NOTA À POPULAÇÃO
A Prefeitura da Estância Turística de Avaré informa que, em
relação ao sorteio das 673 casas que serão construídas en-
tre os bairros Paraíso e Vereda do Sol, as inscrições feitas
na UNA (União Negra Avareense) continuam válidas.
Por um atraso da antiga construtora que seria responsável
pelo início da obra, a Caixa Econômica Federal e a Prefeitu-
ra foram obrigadas a alterar a data do sorteio, que não será
mais realizado no dia 18/12 como programado anteriormen-
te, ficando o seu prazo estipulado para o início de 2013.
Todos os cadastrados irão para o sorteio em igualdade de
condições!

Sem mais p ara o momento.
Atenciosamente,

Prefeitura da Estância T urística de Avaré

Espaço possui
doze máquinas de

costura e uma
bordadeira,

utilizadas em
cursos para
beneficiárias

Após a inauguração
das novas instalações
do Bolsa Família, a Pre-
feitura Municipal da Es-
tância Turística de Ava-
ré, através da SEMA-
DES – Secretaria Muni-
cipal de Assistência e
Desenvolvimento Soci-
al, inaugura hoje, às
14h00, as adequações
do Espaço “Arte e Cos-
tura” do Program Bolsa

Adequações do Espaço “Arte e Costura” do
Programa Bolsa Família será inaugurado hoje

Família, onde estão ins-
taladas doze máquinas
de costura e uma bor-
dadeira.

Foram real izadas
adequações em toda a
estrutura elétrica do lo-
cal com a instalação de
novos quadros de ener-
gia, ventiladores e ilu-
minação. O espaço tam-
bém foi todo reorgani-
zado para acomodar
melhor os beneficiários
do Programa durante o
desenvolv imento de
suas atividades e cur-
sos.

O Espaço “Arte e
Costura” do Programa
Bolsa Família está loca-
lizado na Rua Ceará n.º
1206, Centro. Com a

inauguração das novas
instalações, o local que
hoje oferece cursos de
Costura Industrial, Cor-
te e Costura e Artesana-
to passou a funcionar
em três períodos, aten-
dendo um maior núme-
ro de beneficiários com

os cursos oferecidos.
Atualmente, o Espaço

“Arte e Costura” ofere-
ce cursos de Corte Indus-
trial, Corte e Costura,
Pintura em tecido com
giz de cera, Barrados de
Crochê e Almofadas em
técnica capitonê.
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JUSTIFICATIVAS

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de combustível.
Fornecedor : Atlanta Distribuidora de Petroleo Ltda
Empenhos : 3041/2012
Valor : R$  24.377,13
Avaré, 29 de Dezembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios.
Fornecedor : Cecapa Distribuidora de Alimentos Ltda EPP
Empenhos : 1 1483, 3303/2012
Valor : R$  22.902,98
Avaré, 29 de Dezembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço prestado com troféus e medalhas
para a 67ª Corrida de São Silvestre.
Fornecedor : Guarnier & Guarnier Ltda ME
Empenhos : 15855, 16041/2012
Valor : R$  1.592,00
Avaré, 28 de Dezembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço prestado com publicação.
Fornecedor : Imprensa Oficial Estado S.A
Empenhos : 15986/2012
Valor : R$ 3.816,67
Avaré, 29 de Dezembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de gêneros alimentícios.
Fornecedor : Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
Empenhos : 12831/201 1
Valor : R$  1.036,88
Avaré, 29 de Dezembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de locação de multifuncionais.
Fornecedor : P . V. T. Comercio e Manut. De Moveis P/ Esc. Lt da
Empenhos : 15864/2012
Valor : R$  8.640,00
Avaré, 29 de Dezembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de equipe de apoio para Coquetel do Conselho
Municipal Negro, referente a homenagem das personalidades Negras
Avareense a se realizar no dia 30/11/2012
Fornecedor : Ricardo Filgueiras Gomes
Empenhos : 14304/2012
Valor : R$  3.100,00
Avaré, 29 de Dezembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de material de limpeza.
Fornecedor : Santec Fabricação e Com. Prod. Limpeza Ltda EPP
Empenhos : 13171, 13172, 13173/2012
Valor : R$  31.154,50
Avaré, 29 de Dezembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço de informática educacional.
Fornecedor : Sem Fronteiras T ecnologia Educacional Lt da
Empenhos : 660, 661/2012
Valor : R$ 103.000,00
Avaré, 29 de Dezembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento de passes escolares.
Fornecedor : Viaçao Lira Ltda
Empenhos : 13032/2012
Valor : R$  16.450,20
Avaré, 29 de Dezembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de fornecimento  de materiais hidráulicos.
Fornecedor : Debora Bitencourt Materiais Hidraulicos ME
Empenhos : 1 1485/2012
Valor : R$  4.448,10
Avaré, 29 de Dezembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de locação de brinquedos.
Fornecedor : Ricardo Filgueiras Gomes
Empenhos : 14441/2012
Valor : R$  850,00
Avaré, 29 de Dezembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço de cronometragem e apuração dos
resultado da 67ª Corrida São Silvestre.
Fornecedor : Lennox Systems Ltda ME
Empenhos : 15932/2012
Valor : R$  4.500,00
Avaré, 28 de Dezembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço  prestado com placas de inox.
Fornecedor : Mega Brasil Brindes Promocionais Ltda
Empenhos : 16161/2012
Valor : R$  17.328,00
Avaré, 28 de Dezembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço de manutenção de roçadeiras e forne-
cimento de peças.
Fornecedor : M. A. Da Silva Leandro & Cia Ltda ME
Empenhos : 16037, 16038/2012
Valor : R$  3.329,00
Avaré, 28 de Dezembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA
(inversão de ordem cronológica de pagamento)

Nos termos do art. 5º da Lei Federal nº. 8.666/93 e instrução 02/95
item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem
justificar a necessidade de alteração da ordem cronológica de paga-
mentos por se tratar de serviço de psicologo.
Fornecedor : Aurora Beatriz T onini
Empenhos : 7648/2012
Valor : R$  2.100,00
Avaré, 29 de Dezembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URREA
Prefeito Municipal

INEDITORIAIS

RETIRE GRATUITAMENTE
O SEMANÁRIO OFICIAL DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ NO
PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARTIDO PROGRESSISTA

O Presidente da Comissão Executiva Municipal do Partido Progres-
sista – PP – Município de Avaré, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições normais e legais, CONVOCA a Comissão Executiva
Municipal do Partido Progressista (PP) para uma reunião a realizar-
se no dia 31 de Dezembro de 2012, ás 10:00 horas, na rua Travessa
21 de Abril, nº 05, Morada do Sol, na cidade de Avaré, para a seguinte
Ordem do Dia:
1) Deliberação das diretrizes do partido no ano de 2013 e outros
assuntos de interesse do partido.
Avaré, 28 de Dezembro de 2012

_________________________
Leonardo Pires Ripoli

Presidente
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LEIS

Lei nº 1.639, de 27 de dezembro de 2012.
 (Altera o artigo 1º da Lei nº 677, de 06 de dezembro de 2000, altera-
da pela Lei nº 274, de 28 de maio de 2002, e dá outras providências)

Autoria: Prefeito Municipal
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 -  o Artigo 1º da Lei nº 677, de 06 de dezembro de 2000,
alterada pela lei nº 274, de 28 de maio de 2002, passa a ter a seguin-
te redação:-
“Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a doar à firma
C.FERREIRA DA SILVA FILHO EIRELI - ME, a área de terras abaixo
descrita, num total de 12.176,40 m2 (doze mil, cento e setenta e seis
metros e quarenta centímetros quadrados), objeto da matrícula nº
56.531 do CRI de Avaré.
Artigo 2º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 27 de dezembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

DECRETOS

Decreto n.º 3.41 1, de 19 de Dezembro de 2012.
(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal , de acordo com
Lei Complementar nº 50 , de 07 de janeiro de 2005, combinadas 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 MUNICIPAL
DE SAÚDE, criado pela Lei Complementar nº 50 , de 07 de janeiro
de 2005, combinada com a Emenda à Lei Orgânica n.º 1, de 19 de
janeiro de 1.993, o Senhor ALDRIO MACHADO DE MOURA LEITE, a
partir de 30 de dezembro de 2012.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de Dezembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DE SECRETARIA

Decreto n.º 3.412, de 19 de Dezembro de 2012.
(Dispõe sobre exoneração de Secretário Municipal , de acordo com
Lei Complementar nº 50 , de 07 de janeiro de 2005, combinada com
a Emenda   a Lei Orgânica n.º 01 , de 19 de janeiro de 1.993.)

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 MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO E OBRAS , criado pela Lei Complementar nº
50, de 07 de janeiro de 2005, combinada com a Emenda à Lei Orgâ-
nica n.º 1, de 19 de janeiro de 1.993, o Senhor ALEXANDRE LEAL
NIGRO RG 19.994.483-0, a partir de 30 de dezembro de 2012.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de Dezembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Decreto n.º 3.413, de 19 de Dezembro de 2012.
(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal , de acordo com
Lei Complementar nº 50 , de 07 de janeiro de 2005, combinadas 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 MUNICIPAL
DO MEIO AMBIENTE , criado pela Lei Complementar nº 50 , de 07
de janeiro de 2005, combinada com a Emenda à Lei Orgânica n.º 1,
de 19 de janeiro de 1.993, o Senhor CESAR AUGUSTO DE OLIVEI-
RA, a partir de 30 de dezembro de 2012.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de Dezembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Decreto n.º 3.414, de 13 de dezembro de 2012.
(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal , de acordo
com Lei Complementar nº 50 , de 07 de janeiro de 2005, combinada
com a Emenda   a Lei Orgânica n.º 01 , de 19 de janeiro de 1.993.)

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 INTERINO
DA ADMINISTRAÇÃO , criado pela Lei Complementar nº 50 , de 07
de janeiro de 2005, combinada com a Emenda à Lei Orgânica n.º 1,
de 19 de janeiro de 1.993, o Senhor FLAVIO VALENTIM DENARDI, a
partir de 30 de dezembro de 2012.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de dezembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

Decreto n.º 3.415, de 19 de Dezembro de 2012.
(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal , de acordo
com Lei Complementar nº 50 , de 07 de janeiro de 2005, combinada
com a Emenda   a Lei Orgânica n.º 01 , de 19 de janeiro de 1.993.)

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 MUNICIPAL
DE COMUNICAÇÃO , criado pela Lei Complementar nº 50 , de 07 de
janeiro de 2005, combinada com a Emenda à Lei Orgânica n.º 1, de 19
de janeiro de 1.993, o Senhor GABRIEL ANTONIO SOARES ROCHA
GUERRA, RG 30.579.635-5, a partir de 30 de dezembro de 2012.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de Dezembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Decreto n.º 3.416, de 19 de Dezembro de 2012.
(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal , de acordo
com Lei Complementar nº 50 , de 07 de janeiro de 2005, combinada
com a Emenda   a Lei Orgânica n.º 01 , de 19 de janeiro de 1.993.)

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 MUNICIPAL
DA CULTURA, criado pela Lei Complement ar nº 50 , de 07 de janei-
ro de 2005, combinada com a Emenda à Lei Orgânica n.º 1, de 19 de
janeiro de 1.993, o Senhor GILSON CÂMARA FILGUEIRAS, a partir
de 30 de dezembro de 2012.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de Dezembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.
ANA MARCIA CALIJURI

SUPERVISORA DA SECRETARIA

Decreto n.º 3.417, de 19 de Dezembro de 2012.
(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal , de acordo
com Lei Complementar nº 50 , de 07 de janeiro de 2005, combinada
com a Emenda   a Lei Orgânica n.º 01 , de 19 de janeiro de 1.993.)

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 MUNICIPAL
DE TRANSPORTE E SISTEMA VIÁRIO , criado pela Lei Comple-
mentar nº 50 , de 07 de janeiro de 2005, combinada com a Emenda à
Lei Orgânica n.º 1, de 19 de janeiro de 1.993,  nos termos da legisla-
ção acima, o Senhor JOAQUIM SIMÃO DE FREITAS, a partir de 30
de dezembro de 2012.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 19 de Dezembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Decreto n.º 3.418, de 19 de dezembro de 2012.
(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal , de acordo com
Lei Complementar nº 50 , de 07 de janeiro de 2005, combinadas 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 exonerada do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO , criado pela Lei Complementar nº 50 , de 07 de
janeiro de 2005, combinadas com a Emenda à Lei Orgânica n.º 1, de
19 de janeiro de 1.993, a Excelentíssima Senhora LUCIA HELENA
LELIS DIAS, a partir de 30 de dezembro de 2012.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de Dezembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Ouvidoria Municipal:

3711-2500

Decreto n.º 3.419, de 19 de Dezembro de 2012.
(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal , de acordo
com Lei Complementar nº 50 , de 07 de janeiro de 2005, combinada
com a Emenda   a Lei Orgânica n.º 01 , de 19 de janeiro de 1.993.)

ROGELIO BARCHETI URRÊA , Prefeito  da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a   :  -
Artigo 1º  - Fica exonerada do cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , criado pela Lei
Complementar nº 50 , de 07 de janeiro de 2005, combinada com a
Emenda à Lei Orgânica n.º 1, de 19 de janeiro de 1.993, a
Excelentíssima Senhora MARCIA DA CONCEIÇÃO BARROS,  a partir
de 30 de dezembro de 2012.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de Dezembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA
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Decreto nº 3.420, de 19 de Dezembro de 2012.
(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal , de acordo
com Lei Complementar nº 50 , de 07 de janeiro de 2005, combinada
com a Emenda   a Lei Orgânica n.º 01 , de 19 de janeiro de 1.993.)

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 MUNICIPAL
DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
criado pela Lei Complementar nº 50 , de 07 de janeiro de 2005,
combinada com a Emenda à Lei Orgânica n.º 1, de 19 de janeiro de
1.993, o Senhor MAURO SERGIO DE OLIVEIRA, a partir de 30 de
dezembro de 2012.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de Dezembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Decreto n.º 3.421, de 19 de Dezembro de 2012.
(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal , de acordo
com Lei Complementar nº 50 , de 07 de janeiro de 2005, combinada
com a Emenda   a Lei Orgânica n.º 01 , de 19 de janeiro de 1.993.)

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 MUNICIPAL
DA FAZENDA , criado pela Lei Complement ar nº 50 , de 07 de janei-
ro de 2005, combinada com a Emenda à Lei Orgânica n.º 1, de 19 de
janeiro de 1.993, o Senhor FLAVIO VALENTIM DENARDI, a partir de
30 de dezembro de 2012.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de Dezembro de 2012

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto n.º 3.422, de 19 de Dezembro de 2012.
(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal , de acordo com
Lei Complementar nº 50 , de 07 de janeiro de 2005, alterada pela Lei
Complementar nº 98 , de 02 de junho de 2.009, combinadas 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 MUNICIPAL
DE GOVERNO, criado pela Lei Complementar nº 50 , de 07 de ja-
neiro de 2005, alterada pela Lei Complementar nº 98, de 02 de
junho de 2.009, combinadas com a Emenda à Lei Orgânica n.º 1, de
19 de janeiro de 1.993, o Excelentíssimo Senhor MARIO CELSO
HELLMEISTER, a partir de 30 de dezembro de 2012
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 19 de Dezembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANA MARCIA CALIJURI
SUPERVISORA DA SECRETARIA

Decreto nº 3.425, de 26 de dezembro de 2012.
(Organiza a Diretoria do Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC).

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 organizada, na forma abaixo, a Diretoria do Conselho
Municipal de Política Cultural – CMPC, nos termos da Lei Municipal
nº 1.602, de 07 de agosto de 2012.
PRESIDENTE  - GUMERCINDO CASTELLUCCI FILHO;
VICE-PRESIDENTE – ÂNGELA GOLIN;
1º SECRETÁRIO – AMAURI FERREIRA DE ALBUQUERQUE;
2º SECRETÁRIO- JOSANA SOUZA CARLOS;
1º TESOUREIRO -  NILSON ZANLUCKI NETO;
2º TESOUREIRO – JOSÉ EDUARDO JAVARO
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 26 de dezembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 3.426, de 26 de dezembro de 2012.
(Organiza o Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC).

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 organizada, na forma abaixo, o Conselho Municipal
de Política Cultural – CMPC, nos termos da Lei Municipal nº 1.602,
de 07 de agosto de 2012.
Representantes da Secretaria da Cultura
Titular: JOSANA SOUZA CARLOS;
Suplente : ELIANA MARIA DE ALMEIDA BARJA
Representantes do Departamento de Contabilidade
Titular – JAIME APARECIDO PEPE
Suplente – LUCIANE ROSSITO
Representantes da ACIA – Associação Comercial, Industrial e
Agropecuária de Avaré
Titular – LADILSON A CANASSA
Suplente- PEDRO LUCCHESI
Representantes da Secretaria Municipal de Educação
Titular – IRMA A DE SOUZA ROCHA
Suplente – REGINA A M.C. BAKR
Represent antes do Conselho Municip al de Turismo
Titular – VILMA ZANLUCKI
Suplente – ADRIANA DE MENEZES TAVARES
Representantes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Titular – ALEXANDRE SAVAROLI
Suplente – RUBENS F. BARTHOLOMEU
Representantes de Associações de Cultura Afro-Brasileira
Titular – ILANA A CRUZ
Suplente – MARIA A PEREIRA
Representantes do Conselho Municipal do Plano Diretor
Titular – LUIZ MORAIS
Suplente – MARCELO N. AVELAR
Representantes do COMDEPHAC
Titular – ANGELA GOLIN
Suplente – MARIO LOPES ZAMBALDI
Representantes de Artes Plásticas
Titular – MARA LUCIA GONÇALVES CRUZ
Suplente – MARIA IZABEL PEREZ MACHADO SERAFIM
Representantes da Cultura Folclórica
Titular – JOSÉ EDUARDO DE PAULA
Suplente – JOSÉ DE OLIVEIRA ABAREY
Representantes do Artesanato
Titular – SUELI CONCEIÇÃO PAPPAY
1º Suplente – MADALENA AP. DOS REIS
2º Suplente – ADRIANA CASERTA L.C. BRANCO
Representantes de Associações de Artesanato
Titular – ZILDA C. MAIA
Suplente – WALDETE C. JAULINO
Representantes dos Músicos
Titular – JOSÉ EDUARDO JAVARO
Suplente – SILVANO ANTONIO DE QUEIROZ
Representantes das Associações de Músicas
Titular – FLAVIO DOMINGOS CALAMITA
Suplente – ALTINO CORREA DE TOLEDO
Representes de Áudio Visual
Titular – AMAURI FERREIRA DE ALBUQUERQUE
1º Suplente – JOÃO RICARDO GAMBINI
2º Suplente – MARIA APARECIDA COIADO
Representantes de Fotografia
Titular – SILVIA DE ALMEIDA BELTRAMI
Suplente – ROGERIO BRANCO DE MIRANDA
Representantes de Museus e Equipamentos culturais mantidos
pela iniciativa privada
Titular – ANTONIO ALVES NUNES SOBRINHO
Suplente – VERA LUCIA VASCONCELOS BARBOSA
Representantes dos Meios de Comunicação
Titular – GUMERCINDO CASTELUCCI FILHO
Suplente – SIDNEIA APARECIDA CERSI MAZZA
Representantes de Produção Cultural
Titular – CLOVIS ANTONIO ROCHA GUERRA
Suplente – MARCELO BENEDITO MACHADO
Representes de Dança
Titular – ARIANE BRISOLLA TENÓRIO DE SOUZA
1ª Suplente – LUCIANA SAVOIA GRISOLIA
2ª Suplente – ROBERTA APARECIDA GOMES
Representantes de Desenho e Ilustração
Titular – FLAVIO DE OLIVEIRA
Suplente – WALDIR RODRIGUES JUNIOR
Representes de Literatura
Titular – ROSA YURI KAWAKAMI PINTO
Suplente – RODRIGO CARVALHO
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 26 de dezembro de 2012.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto nº 3.427, de 27 de dezembro de 2012.
(Dispõe sobre determinação e dá outras providências.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA , Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t   a   :  -
Artigo 1º  - Ficam canceladas todas as justificativas de quebra de
ordem cronológica publicadas, anteriores a 29 de dezembro de 2012
e não pagas até esta data.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 27 de dezembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR

Lei Complementar nº 173, de 27 de dezembro de 2012
(Dispõe sobre alteração da Tabela constante do Anexo III da Lei Comple-
mentar nº 126, de 02 de junho de 2010, e adota outras providências).

Autoria: Prefeito Municipal
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 - O anexo III da Lei Complementar nº 126, de 02 de junho de
2012, passa a ter a redação constante do anexo desta lei.
Artigo 2 º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão
por conta das dotações orçamentárias próprias do orçamento de 2013.
Artigo 3º  - Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2013.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 27 de dezembro de 2012.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 159/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr Flavio Valentin Denardi, convoca os classificados no Concur-
so Público  nº 006/2010, publicado em 30/10/2010, homologado em
06/01/2011, publicado em 08/01/2011, prorrogado pelo Decreto nº 3016
de 29/12/2011, publicado em 07/01/2012, para o cargo de PEB II-
Educação Artística,  conforme classificação abaixo descrita; a com-
parecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da
publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e
Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
13º MARIA APARECIDA FERREIRA CHAVES
14º WALDIR RORIGUES FILHO
Estância Turística de Avaré, aos 26 dias do mês de Dezembro de 2012.

FLAVIO VALENTIN DENARDI
Secretário Municipal da Fazenda

Autorizado pela Portaria nº 6346/2012

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 151 1/2011
DENOMINAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da  L.C. Nº 1511/2011
REQUISITO Graduação em curso superior de licenciatura plena
em disciplinas específicas das áreas do currículo das unidades escola-
res do sistema municipal de ensino de acordo com a legislação vigente

continua na página 7



Neste sábado, 29, o
Governo Municipal da Es-
tância Turística de Avaré
realiza a inauguração da
ampliação da EMEB Zainy
Zequi, às 16h00, visando
melhorar a estrutura das
duas unidades e, conse-
quentemente, garantir a
qualidade do ensino dado
às crianças do município.
A reforma contou com a
construção de duas novas
salas, sendo uma para in-
formática e a outra Sala de
Recursos Multifuncionais.

A primeira, tem como
objetivo focar na aprendi-
zagem do aluno, isso faz
com que ela seja um re-
forço dos conteúdos tra-
balhados em sala de aula
através da tecnologia da
informação. O projeto
conta com monitores, pro-
fissionais atuantes e alta-
mente capacitados, para
cada unidade de ensino da
rede municipal

Já a segunda, é equipa-
da com materiais pedagógi-

Prefeitura inaugura ampliação da EMEB Zainy Zequi
cos e de acessibilidade, para
a realização do atendimen-
to educacional especializa-
do, complementar ou suple-
mentar à escolarização. A in-
tenção é atender com qua-
lidade alunos com deficiên-
cia, transtornos globais do
desenvolvimento e altas ha-
bilidades/superdotação,
matriculados nas classes
comuns do ensino regular.
O programa é destinado às
escolas das redes estaduais
e municipais de educação,
em que os alunos com es-
sas características estejam
registrados no Censo Esco-
lar MEC/INEP.

As reformas e amplia-
ções realizadas em creches
e escolas da rede munici-
pal de ensino demonstram
toda a preocupação da atu-
al gestão com a qualidade
da educação de nossas cri-
anças. Esses e outros in-
vestimentos na Educação
garantiram para o municí-
pio a nota de 5.6 no Ideb
– Índice de Desenvolvi-

mento da Educação Bási-
ca -, superando média na-
cional de 5 pontos e a es-
tadual, que foi de 5.4.

Graças a todos os in-
vestimentos da atual ges-

tão em Educação, Avaré
atingiu ainda o mesmo ín-
dice das cidades de Botu-
catu, Santos e Araraquara
e superou as cidades de
Campinas que obteve a

nota 5.2, São Carlos 5.5 e
a cidade de São Paulo que
atingiu apenas a nota 4.8,
o que demonstra que o
município está à frente de
cidades de grande porte e,

algumas delas, considera-
das pólos educacionais.

A EMEB Zainy Zequi
está localizada na Rua
Duque de Caxias n.º 201,
Bairro Alto.

A Biblioteca Municipal
da Estância Turística de
Avaré “Prof. Francisco
Rodrigues dos Santos”
contará agora com siste-
ma informatizado, que
será inaugurado neste sá-
bado, às 13h30, pelo Go-
verno Municipal. A infor-
matização visa facilitar o
controle nas retiradas e
devoluções dos títulos per-
tencentes ao acervo, além
de agilizar o processo de
atendimento à população.

Vale-se salientar que,
no ano de 1998, a Biblio-
teca Municipal da Estân-

L E I T U R A :

Informatização da Biblioteca Municipal será entregue pelo Governo
cia Turística de Avaré pos-
suía um acervo de apenas
7.000 títulos de livros e,
hoje, esse acervo já che-
gou ao expressivo núme-
ro de 25.000 títulos. Ou-
tra novidade são os mais
de 70 títulos de livros em
Braille e 90 cds de áudio
livros destinado a pessoa
com deficiência visual,
frutos de uma parceria fir-
mada a partir de 2010 com
a Fundação Dorina No-
wil,, que doou todos os li-
vros e áudio livros para o
município.

A Biblioteca Municipal

é administrada pela Secre-
taria Municipal de Cultura
e Lazer e, está localizada
no CAIC - Centro Avare-
ense de Integração Cultu-
ral -,Rua Minas Gerais nº
279. Para se tornar sócio,
é necessário 02 fotos 3x4
iguais e recentes, apresen-
tação do RG e um com-
provante de endereço.
Menores de 14 anos de-
verão estar acompanha-
dos dos pais.

Maiores informações
no telefone (014) 3733-
6004, de segunda a sexta-
feira das 8h00 às 17h30.

E D U C A Ç Ã O :
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 160/2012
O Município da Estância Turística de Avaré, neste ato representado
pelo Sr Flavio Valentin Denardi, convoca os classificados no Concurso
Público  nº 006/2010, publicado em 30/10/2010, homologado em 06/
01/2011, publicado em 08/01/2011, prorrogado pelo Decreto nº 3016 de
29/12/2011, publicado em 07/01/2012, para o cargo de PEB II- Educa-
ção Artística,  conforme classificação abaixo descrita para contrato
temporário regido pela CLT no período do ano letivo de 2013; a compa-
recer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da
publicação deste Edital, no Departamento de Recursos Humanos e
Gestão de Pessoal, situado a Rua Rio Grande do Sul nº 1810.
O não comparecimento no prazo acima implicará na desistência da vaga.
Class. Nome
15º ALESSANDRA CRISTINA MADALENA MUNIZ
16º MARIA FUMIKO HIRAY SANTOS OLIVEIRA
17º APARECIDA BENEDITA NOHARA ALVES
18º MARCELA MUNIZ ALVAREZ
19º HELOISA HELENA ARCA RICCI
Estância Turística de Avaré, aos 26 dias do mês de Dezembro de 2012.

FLAVIO VALENTIN DENARDI
Secretário Municipal da Fazenda/Interino Administração

Autorizado pela Portaria nº 6346/2012

ATRIBUIÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO – CONFORME L.C. 151 1/2011
DENOMINAÇÃO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II
ATRIBUIÇÃO Vide Anexo da  L.C. Nº 1511/2011
REQUISITO Graduação em curso superior de licenciatura plena
em disciplinas específicas das áreas do currículo das unidades escola-
res do sistema municipal de ensino de acordo com a legislação vigente

CONCURSO PÚBLICO
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CONCURSO PÚBLICO
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M E L H O R   I D A D E :

A cidade de Avaré ga-
nha na tarde de hoje, às
15h00, uma unidade do
Projeto Quero Vida para
idosos, localizado na Rua
Fernando de Moraes n.º
240, Jardim Planalto. Tra-
ta-se de um centro de con-
vivência para idosos semi
dependentes e de baixa
renda, cujas famílias não
tenham condições de pro-
ver os cuidados necessá-
rios ao longo dia.

O Projeto Quero Vida
integra o Plano Estadual
para a Pessoa Idosa - Fu-
turidade, sendo mais um
esforço para garantir à po-
pulação idosa um envelhe-
cimento saudável, com
proteção à vida e à saúde.

O projeto é uma inici-
ativa do Governo de São
Paulo, coordenada pela

Governo inaugura primeira unidade
do Projeto Quero Vida da região

pasta de Desenvolvimen-
to Social - SEDS, que
apoia municípios para a
implantação de espaços de
acolhimento, proteção e
convivência a idosos semi
dependentes, com idade
igual ou superior a 60 anos
e que se encontram em si-
tuação de vulnerabilidade
social. Ao oferecer melho-
res condições de vida ao
idoso, o Projeto evita as-
sim abrigamentos desne-
cessários.

A inauguração do Pro-
jeto Quero Vida aliada à
Vila Dignidade, outra con-
quista pioneira do atual
Governo Municipal da Es-
tância Turística de Avaré,
demonstra todo o compro-
metimento da atual gestão
com a qualidade de vida
da pessoa idosa.

A Prefeitura Munici-
pal da Estância Turística
de Avaré entrega nesta
tarde, às 17h00, a refor-
ma do Posto de Saúde do
Bairro Bonsucesso, loca-
lizado na Rua Musa s/n.
Além da reforma, tam-
bém estão em andamen-
to a reforma e ampliação
do PAS Jardim Brasil e o
término do Posto de Saú-
de do Bairro Vera Cruz,
ambos com previsão de
entrega para 2013.

A reforma inclui a re-
visão geral do telhado

S A Ú D E :

Reforma do PAS Bonsucesso será entregue nesta tarde
com a substituição das
peças quebradas, limpe-
za, lavagem e pintura ge-
ral com aplicação de tin-
ta acrílica na cor cerâmi-
ca; instalação de calhas
e condutores; reforço
dos alicerces; troca de
portas; correção de fissu-
ras e infiltrações; pintura
de todo o prédio, dentre
outras adequações no
prédio.

O Governo Munici-
pal, demonstrando todo o
seu comprometimento
com a saúde, conquistou

ainda para o município
uma Unidade de Pronto
Atendimento – UPA tipo
III, um Ambulatório Mé-
dico de Especialidades –
AME e uma Unidade
Básica de Saúde, que
será construída no Bair-
ro Santa Elizabeth.

Por fim, implantou o
Disk Saúde que eliminou
as filas em Postos de Saú-
de e triplicou o número de
atendimentos, contribuin-
do para que o número de
consultas médicas passas-
se de 4 para 10 mil mês.
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M E I O   A M B I E N T E :

População já está
aproveitando o

retorno de seu belo
cartão postal

O Governo Municipal
da Estância Turística de
Avaré inaugura oficialmen-
te a recuperação da barra-
gem e a revitalização do
Horto Florestal na manhã
deste domingo, às 10h30,
brindando a população
com o retorno de um dos
mais belos cartões postais
do município.

A nova barragem con-
tou com um investimento
de cerca de R$ 1 milhão
do Governo do Estado de
São Paulo, substituindo
uma estrutura antiga com
maciço de terra e verte-
douro em concreto de pe-
quena capacidade. Uma
ponte de madeira, toda
trabalhada, foi construída

Barragem e revitalização do Horto Florestal
serão inaugurados oficialmente amanhã

atrás da barragem, para
que os visitantes possam
realizar suas caminhadas
enquanto apreciam a bela
paisagem local.

O diretor do Horto,
Carlos Linder, explicou
que o novo maciço foi
construído em gabião, es-
pécie de estrutura arma-
da em formato de caixa,
com malha de fios de aço
galvanizado e preenchi-
dos com pedras britadas.
A nova barragem tem 80
metros de extensão, 4
metros de altura e um
vertedouro livre com ca-
pacidade para escoar até
55 mil litros de água por
segundo.

O Horto conta ain-
da um palco dentro do
lago que já está pron-
to para receber os sho-
ws do Projeto Horto
Encanto e uma pista
de cooper.

Somente nos
últimos 4 anos

foram adquiridos
67 novos veículos

A Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré re-
cebeu no início deste mês
doação de 6 carros, frutos
de uma parceria com a
Receita Federal. Os carros
farão parte da frota muni-

T R A N S P O R T E :

Prefeitura adquire 6 novos
veículos para Frota Municipal

cipal e estarão disponíveis,
após ajustes que deverão
ser realizados, no início do
ano.

Dentre os veículos ad-
quiridos estão: um Fiat Sti-
lo (2006), Fiat Palio
(2006), um Fiat Uno
(1996), um Volkswagen
Gol (1998), um Ford Fi-
esta (2002) e um Corsa
Classic (2006). Ambos os
veículos encontram-se na
Garagem Municipal.

Com essa novas
aquisições, a atual ges-
tão municipal já adqui-
riu 67 novos veículos,
entre eles: Kombis, am-
bulâncias, caminhões,
caminhões de lixo, mo-
tos e carros (Gol e Uno)
para a Frota Municipal.
Os veículos atendem as
Secretarias de Educa-
ção, Saúde, Transporte
e Sistema Viário e Meio
Ambiente.
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E S P O R T E :

Evento idealizado
por Elias Ward

chega a sua
67ª edição

Com mais de 300 atle-
tas inscritos, está tudo
pronto para a realização da
67ª edição da Corrida de
São Silvestre, o mais tra-
dicional evento esportivo
da Estância Turística de
Avaré. Em 2012, a corri-
da terá novo percurso com
largada e chegada a frente
do Paço Municipal, loca-
lizado na praça Juca No-
vaes n.º 1169.

A corrida é uma ideali-
zação do eterno mestre de
cerimônias e ícone da im-
prensa avareense Elias de
Almeida Ward e atrai atle-
tas de todo o Brasil e até
mesmo do exterior. A Cor-

São Silvestre encerra calendário esportivo
rida ocorrerá nesta segun-
da-feira, 31 de dezembro,
a partir das 18h30 em um
percurso de 10 mil metros.

Grandes nomes do
atletismo brasileiro já cor-
reram nas ruas de Avaré
como: João Leite, Emer-
son Iser Bem e Ronaldo
da Costa venceram a tra-
dicional prova que chega
a sua 67ª edição e que já
recebeu corredores de pa-
íses da América do Sul e
da África.

Vale lembrar que, du-
rante o percuso, os atletas
deverão seguir pela Rua
Pernambuco, subir a Rua
Coronel João Cruz e virar
a Rua Rio Grande do Sul
seguindo pela Avenida
Paulo Araújo Novaes con-
tornando o Lago que fica
em frente à Secretaria de
Turismo e seguindo pela

avenida marginal até a ro-
tatória da Avenida Gilber-
to Filgueiras com a Aveni-
da Prefeito Misael Euphrá-
sio Leal, voltando pela
Marginal até a Avenida
Paulo Novaes, seguindo

até a Rua Bahia, contor-
nando na Rio de Janeiro
até a Rua Coronel João
Cruz, seguindo até Rua
Rio Grande do Sul, des-
cendo pela Rua Nho Nho
Pereira e seguindo pela

Rua Pernambuco até a
chegada em frente ao
Paço Municipal.

 As categorias deste
ano são: Adulto Masculi-
no (16 a 39 anos); Adulto
Feminino (acima de 16

anos); Veterano A Mascu-
lino (40 a 49 anos); Vete-
rano A Feminino (acima de
40 anos); Veterano B Mas-
culino (50 a 59 anos) e
Veterano C Masculino
(acima de 60 anos).

Informatização
auxiliará no
controle da

distribuição de
medicamentos

A Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, atra-
vés da Secretaria Munici-
pal de Saúde, adquiriu 34
computadores, orçados em
R$ 70 mil provenientes do
Programa Qualis UBS do
Estado de São Paulo e, que
serão utilizados na infor-
matização dos Postos de
Saúde do município.

A distribuição das má-
quinas se dará da seguinte
maneira: 2 para cada uni-

Prefeitura inicia informatização dos Postos de Saúde

Avaré adquire 4 novos gabinetes dentários Trinta e quatro computadores serão utilizados na infor-
matização dos Postos de Saúde

dade de Saúde ( UBS –
Unidade Básica de Saúde
e ESF – Estratégia Saúde
da Família), sendo um para
a recepção e um para a far-
mácia; 6 computadores
para a Casa da Mulher –
CAISMA e 5 para o Posto
de Saúde da Rua Acre.

O Programa Qualis UBS
tem como objetivo criar in-
centivo financeiro para aqui-
sição de equipamentos, mo-
biliários e instrumentais para
as Unidades Básicas de Saú-
de dos municípios do Estado
de São Paulo, como forma
de prover infraestrutura ade-
quada às Equipes de Atenção
Básica para desempenho de
suas ações e melhor atendi-

S A Ú D E :

mento a população.
Com essas aquisições,

a Secretaria Municipal de
Saúde fará a interligação
em rede dos postos, terá
maior controle na dispen-

sação de medicamentos e
criará um prontuário úni-
co, dentre outros projetos.
NOVOS GABINETES

DENTÁRIOS
O Governo Municipal

também adquiriu nesta úl-
tima semana quatro novos
consultórios odontológi-
cos completos, orçados
em R$ 24 mil, fruto de
um convênio contempla-

do com o Governo do
Estado de São Paulo. Os
novos consultórios serão
destinados aos ESFs – Es-
tratégia Saúde da Família
I, III, IV  e V.
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E D U C A Ç Ã O :

O ano de 2012 foi de
grande importância e de
mudanças para a EJA
(Educação de Jovens e
Adultos), Ensino Funda-
mental II da rede muni-
cipal de ensino. Além da
implantação do Programa
“EJA Mundo do Traba-
lho”, em uma parceria
com o Governo do Esta-
do de São Paulo, progra-
ma este que contemplará
os oitavos e nonos anos

EJA II encerra o ano de 2012 com projetos importantes
dentro do programa “EJA Mundo do Trabalho”

em 2013, três grandes
projetos foram desenvol-
vidos pelos alunos, sem-
pre orientados pelos pro-
fessores.

O primeiro deles foi o
Projeto “Realizando Se-
minários”, em parceria
com os professores de in-
formática que orientaram
os alunos das U. Es e de
todas as séries a pesqui-
sarem um tema, montar
uma apresentação em sli-

des e, por último, fazer a
apresentação do assunto
estudado para os colegas
das séries seguintes. Os
temas escolhidos e pes-
quisados foram: 5ª série:
Paisagens, 6ª série: Gê-
neros Textuais: Biografia
e Autobiografia, 7ª série:
DSTs e AIDS e 8ª série:
Eleições. Os temas da 5ª
e 6ª séries fazem parte
dos conteúdos das apos-
tilas “EJA Mundo do Tra-

balho”. O projeto foi
muito importante, pois
trabalhou bastante a ora-
lidade, a perda da timi-
dez e promoveu a auto-
estima dos alunos que
aprenderam mais uma
ferramenta a ser utiliza-
da nas aulas de informá-
tica. Como resultado, os
alunos fizeram apresen-
tações de seminários na
EMEB “Profª Maria
Theresa de Oliveira Pi-
calho”, na noite do dia 4
de dezembro.

O segundo projeto
desenvolvido com muita
competência foi o de
“Paródias”, envolvendo
todas as séries da EMEB
“Prof. Flávio Nascimen-
to”. Os alunos, orienta-
dos pela professora de
Ciências, Márcia Helena,
criaram paródias tendo
como temas os conteú-
dos trabalhados em sala
de aula. O projeto movi-
mentou todos os alunos
que mostraram grande
criatividade na criação
dos textos.

Por último, na noite
do dia 6, na EMEB
“Profª Maria Nazareth
Abs Pimentel”, os alunos
da 6ª série participaram
de uma noite de lança-
mento do “Livro de Au-
tobiografias” da turma.
Após estudarem as carac-
terísticas dos textos bio-
gráficos e autobiográfi-
cos, os alunos, orienta-
dos pela professora Mi-
rian de Língua Portugue-
sa escreveram suas pró-
prias autobiografias que,
após digitadas, formaram
um livro..

Todos os projetos

trouxeram muito conhe-
cimento aos alunos que
mostraram muita dedica-
ção. Por tudo isso, o ano
que está terminando foi
muito produtivo para to-
dos que compõem a
equipe da EJA, Ensino
Fundamental II.

Nossos agradecimen-
tos a Secretaria Munici-
pal da Educação, que se
fez presente em todos os
eventos, à equipe de pro-
fessores de informática e
seu coordenador, profes-
sor Renato Gambini e a
todos os professores en-
volvidos nos projetos e,
parabéns aos alunos pe-
los belos trabalhos apre-
sentados. Que 2013 tra-
ga outras gratas surpre-

sas, através de novos
projetos e atividades que
favoreçam cada vez mais
a aprendizagem, autono-
mia e troca de experiên-
cias entre todos.

Aproveitamos a oportu-
nidade para comunicar que
estão abertas as matrículas
para a EJA (Educação de
Jovens e Adultos) na rede
municipal de ensino. Há
vagas disponíveis tanto
para quem deseja se alfa-
betizar ou completar o En-
sino Fundamental I (1ª a 4ª
série) e também para quem
deseja concluir o Ensino
Fundamental II (5ª a 8ª sé-
rie). Informações pelo te-
lefone (14) 3711-2211, na
Secretaria Municipal da
Educação.
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FALECIMENTOS
FALECIMENTOS PERÍODO DE

2212/12 A 26/12/2012

Mario  Scarpelli
*06/09/1927      +22/12/2012

Virginia aparecida Ricardo Liberto
*03/12/1935       +22/12/2012

Cecilia   Alves  Reis
*13/04/1937       +22/12/2012

Terezinha de   Fatima  Rodrigues
*24/12/1960         +23/12/2012

Lucia   Silva  Cardoso
*30/11/1921       +23/12/2012

Antonio Ferreira
*12/05/1932       +24/12/2012

Moises Aleixo de oliveira
*18/05/1938        +25/12/2012

Adauto  Rosa
*28/12/1958       +25/12/2012

Dirce  Chilleli  V az
*30/03/1928         +25/12/2012

Thereza    Rossito
*25/08/1915         +23/12/2012

Paulo  dos santos da Silva
*14/01/1972         +25/12/2012

Marcelo   Luiz  Inacio
*10/07/1974      +25/12/2012
Antonio Marcos dos Santos
*03/01/1972     +26/12/2012

T U R I S M O :

A “Feira da Lua” da
Estância Turística de
Avaré, que acontece nas
noites de sexta-feira na
Praça Prefeito Romeu
Bretas (Concha Acústi-
ca), foi oficializada na
noite de ontem pelo Go-
verno Municipal.

Muito bem recebida
pela população avareen-
se, a Feira da Lua é uma
ótima opção para se di-
vertir na noite avareen-
se, um espaço democrá-
tico para o lazer em fa-
mília, com ótimas op-
ções de alimentação e
que conta com uma área
de lazer destinada às cri-
anças.

Criada em 2011, a
Feira foi ganhando cada

Feira da Lua é oficializada no município
vez mais adeptos e ga-
nhou importância, en-
trando no calendário ofi-
cial do município, sendo
uma atividade quase que
obrigatória no final de
semana.

A Feira é destinada
ao comércio de produ-
tos, de alimentação e
outros gêneros. Mais do
que comprar e consumir,
o frequentador se anima
a desligar a tevê, sair de
casa, encontrar os ami-
gos e espairecer.

Produtores e comer-
ciantes também aprova-
ram este novo espaço
que faz aumentar a ren-
da das famílias envolvi-
das com o comércio de
produtos.
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Tudo pronto para
que o Teatro “Dr.
Otávio Morales

Moreno” volte a ser
palco de grandes

espetáculos

Após diversas adapta-
ções e reformas em sua
estrutura predial, o Teatro
Municipal “Dr. Otávio
Morales Moreno”, priori-
dade da atual gestão da
Cultura que, mesmo as-
sim, não deixou de reali-
zar quaisquer dos eventos
previstos no calendário do
ano de 2012, foi reinau-
gurado no noite de ontem,
28, presenteando a cultu-
ra avareense.

Foram realizadas ade-
quações e adaptações na
parte hidráulica exigidas
pelo AVCB – Auto de Vis-
toria do Corpo de Bom-
beiros, pintura da fachada

C U L T U R A :

Teatro Municipal foi reinaugurado
externa; fixação do letrei-
ro alusivo ao nome do te-
atro, colocação dos forros
na área interna e de pisos
destinados ao Hall de en-
trada, espaço de exposição
e Sala Eron de Oliveira,
instalação de novos carpe-
tes nas paredes da sala de
espetáculo, bem como ins-
taladas lâmpadas dicróicas
para iluminação das obras
de arte por ocasião das
exposições.

O teatro também rece-
beu novos equipamentos
de luz cênica com trinta
novos equipamentos, trin-
ta novas garras-sargento,
uma mesa digital de 48
canais e dois dimmers de
24 canais, e todas as pol-
tronas foram substituídas.

É o Governo Muni-
cipal demonstrando toda
a sua dedicação e cari-
nho com a Cultura ava-
reense!!!

No último dia 07, o
grupo de caminhada do
Jardim Paineiras e toda
a equipe da Estratégia
Saúde da Família III
reuniram-se para reali-
zar um passeio no Hor-
to Florestal. O grupo
conta com aproximada-
mente 15 participantes
que se reunem 2 vezes
por semana para reali-
zação de caminhadas.

Durante o passeio
no Horto Florestal de
Avaré foram realizados
uma confraternização e
o encerramento das ati-
vidades do grupo no

S A Ú D E :

Estratégia Saúde da Família III realiza confraternizações
ano de 2012 com um di-
vertido Piquenique.

No última sexta-fei-
ra, 14, a equipe serviu
um delicioso café da
manhã para as crianças
do bai r ro.  O evento
contou com a presen-
ça do Papai Noel, que
distribuiu lembranci-
nhas aos participantes.

A ESF III – Jardim
Paineiras agradece a
colaboração dos co-
merciários pela reali-
zação do evento e de-
seja a todos um Feliz
natal  e um Próspero
2013.



AVARÉ, 29 DE DEZEMBRO DE 2012 SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ - N° 596 19

M E M Ó R I A   V I V A :

ELIAS ALMEIDA WARD

O profeta da comunicação
Inventivo, pioneiro do rádio avareense criou a Corrida de São Silvestre

GESIEL JÚNIOR

Ele não apenas anun-
ciou os grandes fatos do
século XX em Avaré
como também é o artífi-
ce de notáveis realiza-
ções. Perto de comple-
tar 88 anos de idade, o
jornalista Elias Almeida
Ward, homem polivalen-
te, desponta no Terceiro
Milênio por ser referen-
cial para quem atua na
mídia e na área despor-
tiva da região.

Descendente de ára-
bes pelo tronco paterno
– o que mostra a sua ha-
bilidade no meio contá-
bil - Elias é neto do com-
bativo Chico de Almei-
da, dono de jornais num
tempo em que a cidade
experimentava intensa

Mentor de grandes eventos
Além de ter idealiza-

do e pessoalmente orga-
nizado, até hoje, 66 edi-
ções da prova de São
Silvestre no município,
Elias cooperou na pro-
moção da corrida “O
Operário”, dos Jogos
Abertos da Alta Soroca-
bana em 1951 e dos Jo-
gos Regionais realiza-
dos em Avaré nos anos
de 1980, 1998 e em
2012, quando acendeu
a pira olímpica.

Mas não é só. O res-
peitado radialista motivou
também a realização de
dois eventos marcantes
na nossa história recen-
te: a Emapa - Exposição
Municipal Agropecuária
de Avaré (por ele sugeri-
da formalmente, mas

concretizada graças à
união de pecuaristas e
apoio da prefeitura
desde 1965) e o Frem-
pa - Festival Regional
da Música Popular, pa-
trocinado pela Rádio
Avaré e que precedeu,
no início dos anos
1970, à realização da
célebre Fampop.

Elias Ward, em foto recente.

Testemunha da história
Adido de

p r e f e i t o s ,
por mais de
40 anos Eli-
as cobriu as
sessões da
Câmara Mu-
nicipal, ao
mesmo tem-
po em que
i r r a d i a v a
competições
esportivas,
tendo assim
testemunha-
do os episó-
dios trans-

Lacerda, Jânio Qua-
dros, Paulo Maluf,
Ulysses Guimarães,
Mário Covas e Fernan-
do Henrique Cardoso.

Por isso tudo, gra-
ças à vocação proféti-
ca de Elias Ward, o
esporte e os meios de
comunicação social
tem hoje no digno
exemplo desse sábio
jornalista, o rumo se-
guro para firmarem
seus compromissos de
maneira respeitável,
solidária e eficiente.

animosidade política. Ver-
te, portanto, em seu san-
gue ardente paixão pela
escrita e pela locução.

Nascido em 11 de ja-
neiro de 1925, o primogê-

nito da professora Adalgi-
za de Almeida e do nego-
ciante libanês Hani Ward
aprendeu as primeiras le-
tras no Grupo Escolar
Matilde Vieira e, em segui-
da, integrou as turmas ini-
ciais do curso de Conta-
dor da chamada “Escola
do Padre”, o antigo Insti-
tuto Comercial Sedes Sa-
pientiae.

Aos 21 anos, em 1946,
quando já se destacava
como atleta, Elias inovou
ao organizar, sem interrup-
ções, uma prova anual de
pedestrianismo hoje legen-
dária: a Corrida de São Sil-
vestre, o mais tradicional
evento do esporte avare-
ense.

Dono de consonante
voz, o jovem talentoso ins-
creveu seu nome na his-
tória da imprensa falada
ao fazer parte do grupo
pioneiro de locutores da
primeira emissora da cida-
de, a Rádio Avaré.

Profissionalmente,
contudo, Elias teve diver-

sificado currículo, pois
atuou com êxito nas áreas
bancária e administrativa,
tendo assessorado impor-
tantes empresas, como a
Mercedes-4Benz até apo-
sentar-se no gabinete do
Executivo local.

Casado há mais de 60
anos com a poetisa Marí-
lia Pires, sua inseparável
companheira na apresen-
tação de espetáculos de
gala, com ela teve três fi-
lhos: Marília, Marina e
Marco Antônio, os quais
lhes deram oito netos e
uma bisneta.

Elias em dois tempos: aos 7 anos, estudante, e aos 19, atleta

Ao lado do prefeito Fernando
Pimentel, 1970

formadores do município
em estância turística.

Poucas pessoas tive-
ram, como ele, o privilégio
de conhecer de perto figu-
ras influentes do cenário
nacional. No rádio entrevis-
tou Cornélio Pires, Mazza-
ropi, Francisco Alves, Gar-
rincha, Angela Maria, Ro-
berto Carlos e Elis Regina.

Mestre de cerimôni-
as, Elias recepcionou li-
deranças expressivas
como Plínio Salgado,
Eduardo Gomes, Ade-
mar de Barros, Carlos

Com o governador
Paulo Maluf, 1978
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A G R O N E G Ó C I O :

No último dia 22, sá-
bado, a Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré
oficializou o funcionamen-
to do Jóquei Clube do
município. Participaram
do evento representantes
do Governo Municipal e
pessoas ligadas ao agrone-
gócio.

O Jóquei Clube de
Avaré está localizado em
uma área de 60.000 m² no
Parque de Exposições
“Fernando Cruz Pimen-
tel”, possui uma “cancha
reta” de 700 metros de pis-
ta e, em parceria com o
Jóquei Clube de Sorocaba
vem realizando várias cor-
ridas durante o ano.

Prefeitura oficializa Jóquei Clube
O centro de competi-

ções equestres já foi pal-
co do Mega Barrel 2012,
intitulado “A Mega Sema-
na da Velocidade”, evento
que envolveu competições
de tambor e baliza da raça
quarto de milha e, recen-
temente, recebeu o GP
Avaré Futury 2012.

O Jóquei Clube local
tem sua história muito li-
gada a grandes nomes do
Quarto de Milha de
Corrida,pois foi em Ava-
ré, nos anos de  1981 e
1982, que estrearam Dash
For Cash Jr, Gallants Jags
Hope, Rebel Trunckluck,
entre outros famosos
exemplares da raça.

T U R I S M O :

O Governo Municipal
da Estância Turística de
Avaré, inaugura neste sá-
bado, às 18h00, o Restau-

Restaurante Panorâmico e novos vestiários
do Camping serão inaugurados hoje

cípio pelo Departamento
de Apoio ao Desenvolvi-
mento das Estâncias –
DADE.

No total, o Governo
Municipal recebeu do
DADE um total de R$ 5
milhões em obras turísti-
cas, sendo os R$ 500 mil
para as obras já citadas;
R$ 2.574.550,52 para
obras do Calçadão que li-
gará o Balneário Costa
Azul ao Camping e R$
1.841.719,71 e diz respeito
à pavimentação das Ave-
nidas Misael Euphrásio
Leal e Major Rangel, as
duas últimas com previsão
de entrega para 2013.

Inaugurado em 1970, o
Camping Municipal “Dr.
Paulo Araújo Novaes”,
está localizado às margens
da Represa de Jurumirim,
nas proximidades da Pon-
te Professor Carvalho Pin-
to, Km 276 da Rodovia
João Mellão, a 18 Km da
cidade de Avaré.

É considerado um dos
mais modernos campings
do País, envolto em ar
puro, sol e águas azuis.
Sendo administrado pela
Secretaria Municipal de
Turismo, o seu horário de
funcionamento é das 8h00
às 22h00, com capacida-
de de alojamento para

aproximadamente 700
barracas entre médias e
grandes. Com um área de
48.000 m2 e com 1 Km
de praia, este local dispõe
de infra-estrutura básica
para a prática do campis-
mo, como 3 sanitários
masculinos, 3 sanitários
femininos, chuveiros elé-
tricos e parque infantil. Em
época de temporada, ob-
tém-se um público de
4.000 a 6.000 pessoas por
dia. No local existe uma
área de estacionamento
para 250 veículos e 50 ôni-
bus, bem como, um pes-
queiro público com capa-
cidade para 100 pessoas.

rante Panorâmico e os no-
vos vestiários do Camping
Municipal, duas importan-
tes obras que impulsiona-

rão o turismo avareense.
O investimento de R$ 500
mil é proveniente de uma
verba destinada ao muni-


