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E D U C A Ç Ã O :

Governo Municipal conquista FATEC/AVARÉ
e mais de R$ 23 milhões em obras

Jovens de Avaré e região terão oportunidade de cursar faculdade tecnológica de
nível superior em vista da qualificação para o mercado de trabalho

As famílias avareenses
têm muito a comemorar
com a vinda de uma uni-
dade da Faculdade de Tec-
nologia para a cidade. Em
visita à Avaré, o Governa-
dor do Estado autorizou a
instalação da FATEC, uma
luta travada pela atual ad-

ministração para oferecer
aos nossos jovens possibi-
lidades de qualificação para
busca de um emprego dig-
no. Uma pesquisa regional
de mercado será encomen-
dada pelo Governo Muni-
cipal para identificar as
principais demandas e com-

por a grade de cursos gra-
tuitos. A FATEC/AVARÉ
será um importante canal
educacional para inclusão
social, formação profissio-
nal e geração de renda e
empregos para a juventu-
de. Leia mais nas páginas
12 e 13.

Prédio da Diretoria Regional de Ensino na Avenida Misael Euphrásio Leal

Procissão de Corpus Christi:
Tradição e fé nas ruas de Avaré

As comunidades de
Jovens prepararam um
projeto de conscienti-
zação ambiental que

Governo Municipal
aumenta salários dos

servidores públicos
Sensível às causas dos

servidores públicos munici-
pais, o Executivo Municipal
enviou Projeto de Lei à Câ-
mara Municipal em que re-

ajusta os salários dos funci-
onários em 6,53%, válido a
partir de 1º de julho. O Pro-
jeto foi aprovado por una-
nimidade. Página 21.

Avaré terá
emissora de

rádio educativa
Em visita ao Ministério

das Comunicações, em
Brasília, no último dia 09,
representante da Secretaria
Municipal de Comunica-
ção protocolou pedido ma-
nifestando interesse da Pre-
feitura de Avaré na implan-
tação de emissora de rádio
educativa. Página 24.

Avaré se despediu de um herói
Página 19.

LUTO
será o tema dos enfeites
das ruas centrais da ci-
dade. As 15h 30 do dia
23, no largo São Bene-

dito, alunos da rede
municipal, receberão
premiação das reda-
ções.  Página 24.
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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

DAP RevistariaDAP RevistariaDAP RevistariaDAP RevistariaDAP Revistaria
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 Gur t 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) 3711-2557

TELEFONES DOS PONTOS DE TÁXI
Ponto Telefone Endereço
São João 3732-0111 Rua Maranhão
Santa Cruz 3731-2283 Rua São Paulo
São Benedito 3732-1772 Rua Mato Grosso (Igreja São Benedito)
São Cristóvão (mercado) 3732-0333 Praça da Independência (Rua Sta. Catarina)
Central (matriz) 3732-0999 Rua Domiciano Santana
Santa Casa 3732-1669 Rua Mato Grosso x Rua Paraíba
Rodoviária 3733-0449 Terminal Rodoviário

Comunicado Importante: Disk Saúde
A Secretaria Municipal de Saúde, comunica aos Senhores Usuários das Unidades Bási-
cas de Saúde, em caso de impossibilidade de comparecimento a consulta agendada,
entrar em contato com o Disk Saúde (0800-7701920) para o cancelamento da consulta.
Em caso de NÃO COMPARECIMENTO, o Usuário ficará impossibilitado de
agendar consulta médica por 60 dias.
NÃO TIRE A VAGA DE ALGUÉM! QUANDO AGENDAR UMA CONSULTA  COMPAREÇA!

Relação dos Médicos da Rede Pública Municipal

Disk Saúde
0800-7701920
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LEI COMPLEMENTAR

LEI COMPLEMENTAR Nº 149, de 21 de junho de 2011
Autoriza o Executivo a reajustar, num total de 6,53% os
vencimentos dos servidores e Empregados Públicos do

Município da Estância Turística de Avaré, alterando a tabela
de vencimentos constantes na Lei Complementar nº 126/

2010 fixada no anexo IV-E.”

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 o Executivo Municipal autorizado a reajustar, a par-
tir de 1º de julho de 2011, os salários dos Servidores Públicos Muni-
cipais, no percentual de 2,2% (Dois vírgula dois por cento), e, a
partir de 1º de novembro de 2011, de forma cumulativa (composta),
em mais 3,2% (Três vírgula dois por cento), percentuais estes que
incidirão sobre os valores das Tabelas de Vencimentos constantes
dos Anexos IV–B, IV–C, IV–D e IV-E, da Lei Complementar nº 126,
de 02 de junho de 2010.
Artigo 2º - Fica o Executivo Municipal autorizado a reajustar, a partir
de 1º de julho de 2011, os salários dos Servidores e Empregados
Públicos Municipais, no percentual de 3,2% (Três vírgula dois por
cento), e, a partir de 28 de outubro de 2011, de forma cumulativa
(composta), em mais 3,2% (Três virgula dois por cento), percentuais
estes que incidirão sobre os valores da Tabela de Vencimentos cons-
tantes dos Anexos V, da Lei Complementar nº 126, de 02 de junho de
2010; do Anexo I, da Lei Complementar nº 96, de 02 de junho de
2009; do Anexo I, da Lei Complementar nº 97, de 12 de maio de 2009;
e do artigo 2º, da Lei Complementar nº 124, de 12 de maio de 2010.
Parágrafo único:  Fica fazendo parte integrante da Lei Com-
plementar nº 126/10 a nova tabela de vencimentos fixada no
Anexo IV-E.
Artigo 3º - Ficam acrescentados os parágrafos segundo e terceiro, ao
artigo 128, da Lei nº 315, de 23 de maio de 1995, renumerando-se o
atual parágrafo único para parágrafo primeiro, nos seguintes termos:
“Artigo 128 - ...
Parágrafo Segundo – Quando a jornada de trabalho original do ser-
vidor for inferior a 08 (oito) horas diárias, havendo conveniência para a
Administração Pública Municipal, bem como, concordância do servi-
dor, a jornada de trabalho poderá ser ampliada até o limite de 08 (oito)
horas diárias, com elevação proporcional da remuneração.
Parágrafo Terceiro – Uma vez formalizada e efetivada a opção de
que trata o parágrafo anterior, esta não poderá ser desfeita unilate-
ralmente.”
Artigo 4º - As despesas decorrentes da aplicação da presente lei
correrão à conta das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo
I, desta Lei.
Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 21 de junho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

LEIS

Lei nº 1.489, de 21 de junho de 2011
(Autoriza o Poder Executivo Municipal através da Secretaria

Municipal de Esportes, a desembolsar valores para custeio da
delegação avareense dos 55º Jogos Regionais.)

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 o Executivo Municipal autorizado efetuar adianta-
mento financeiro, no valor de R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco Mil
Reais), para custeio da participação da delegação avareense nos
55º Jogos Regionais, a ser feito à Secretaria Municipal de Esportes.
Parágrafo Único- O valor a ser desembolsado será destinado
a cobertura das seguintes despesas entre outras:  taxa de par-
ticipação, alimentação, medicamentos, transportes, combus-
tível, pedágios, eventuais consertos de veículos e materiais

esportivos, agasalhos, uniformes, ajuda de custo a atletas,
técnicos, cozinheiros, faxineiros, vigias, massagistas, médi-
cos, farmácias, hospitais,  motoristas, manutenção, serviços
gerais e chefe de alojamento.
Artigo 2º - A prestação de contas deverá ser apresentada, em até
30 (trinta) dias após o término do evento, apresentando o critério
utilizado para pagamento dos atletas, cozinheiros, faxineiros, vigi-
as, massagistas e médicos.
Parágrafo único – Em igual prazo será remetida cópia da presta-
ção de contas ao Poder Legislativo.
Artigo 3º – As despesas decorrentes da execução desta Lei, a
cargo do Município, onerarão as seguintes dotações consignadas
no Orçamento vigente: 10.02.00.3390.3900.27.812-3007.2109-888.
Artigo 4º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 21 de junho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Lei nº 1.490, de 21 de junho de 2011
(Autoriza a Prefeitura Municipal a receber recursos oriundos do

Fundo de Melhoria das Estâncias 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:-
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar
com a Secretaria de Estado do Turismo/Departamento de Apoio ao
Desenvolvimento das Estâncias, convênios, termos aditivos ou reti-
ficações objetivando atender o Programa Anual de Trabalho do Fun-
do de Melhoria das Estâncias.
Parágrafo Primeiro – Abrir crédito adicional especial para fazer
face às despesas com a execução das obras e ou aquisições.
Parágrafo Segundo – A cobertura do crédito autorizado no Pará-
grafo Primeiro será efetuada mediante a utilização dos recursos a
serem repassados.
Parágrafo Terceiro – A abertura de crédito adicional especial a
que se refere o parágrafo primeiro, fica vinculada a efetiva celebra-
ção do convênio.
Artigo 2º – Os recursos financeiros mencionados no artigo anterior
destinar-se-ão a realização de obras, serviços, eventos e projetos
de finalidade e interesse turísticos.
Artigo 3º – Os encargos que a Prefeitura vier a assumir no referido
convênio correrão por conta de verbas próprias constantes no orça-
mento vigente, suplementadas se necessário.
Parágrafo Único:- Assinado o Convênio de que trata o artigo 1.º,
fica o Chefe do Poder Executivo obrigado a encaminhar a cópia do
mesmo à Câmara Municipal, no prazo de 30 dias, nos termos do
parágrafo segundo do artigo 116 da Lei n.º 8.666/93.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando em especial a Lei nº 958 de 05 de julho de 2007.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 21 de junho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

DECRETOS

Decreto n.º 2.814, de 09 de junho de 2011
(Declara Hóspede Oficial do Município o Deputado EDSON GIRIBONI).

Rogélio Barcheti Urrêa, Prefeito da Estância Turística de Avaré,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarado Hóspede Oficial do Município de Avaré, o
Excelentíssimo Senhor EDSON GIRIBONI, Deputado Estadual,
quando de sua visita em nossa cidade, no dia 19 de junho.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 09 de junho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Decreto n.º 2.815, de 20 de junho de 2011
(Dispõe sobre a exoneração de Secretário Municipal, de acordo

com Lei Complementar nº 50, de 07 de janeiro de 2005,
combinada com a Emenda  a Lei Orgânica n.º 01, de 19 de

janeiro de 1.993.)

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 HABITAÇÃO, 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 CARLOS ALBERTO ESTATI, a
partir de 20 de junho de 2011.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 20 de junho de 2011.

ROGELIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto n.º 2.816, de 20 de junho de 2011
(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 ESPECIAL
DE GESTÃO PÚBLICA, 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 JAIR “CANOVAS” ALVES
FERREIRA, a partir de 20 de junho de 2011.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 20 de junho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto nº 2.817, de 21 de junho de 2011
(Nomeia a Comissão Organizadora do Campeonato

Municipal de Incentivo as Categorias de Base).

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 Campeonato de I Torneio de Futebol de Areia do Bairro Jardim
Vera Cruz:-
ALEXANDRE FAUSTINO – Presidente;
BENEDITO DA SILVA – Vice-Presidente;
AUGUSTO VALÉRIO JUNIOR– Tesoureiro;
CLODOALDO JOSÉ RODRIGUES – Membro.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 21 de junho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

COMUNICADO
O Conselho Municipal de Trânsito e Transportes de Avaré
comunica aos cidadãos:
- Mudança de preferencial  no trecho correspondente a
Rua Maria Antonia de Souza, bairro São Judas Tadeu, entre
a Rua Joselyr de Moura Bastos e Rua Gabriel Carroza,
passará a preferencial da Rua Maria Antonia de Souza
para a Rua Gabriel Carroza;
- Mudança de preferencial  no cruzamento da Rua Minas
Gerais e Rua Acre, passará a preferencial para a Rua Acre;
- Prolongamento de mão única  na Rua Piauí sentido
centro/bairro até a Rua Nove de Julho

RETIRE GRATUITAMENTE
O SEMANÁRIO OFICIAL DA

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ NO
PAÇO MUNICIPAL,

CENTRO ADMINISTRATIVO
E NAS BANCAS.
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CONVITE
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara de Vereadores da Estância Turística de
Avaré tem a honra de convidar para a Audiência
Pública que discutirá sobre a implementação do
Fundo Municipal do Meio Ambiente, o qual terá
por finalidade assegurar, no âmbito do município
de Avaré, recursos financeiros necessários ao de-
senvolvimento das ações da política de meio ambi-
ente, ou seja, o fundo deverá captar, gerenciar e
aplicar recursos na proteção, conservação e pro-
moção da qualidade ambiental.
A Audiência acontecerá no próximo dia 28 de junho
de 2011 (terça-feira), a partir das 08h30min, no Ple-
nário Éruce Paulucci da Câmara de Vereadores da
Estância Turística de Avaré, sito à Avenida Prefeito
Misael Euphrásio Leal, 999.

MARIALVA ARAÚJO DE SOUZA BIAZON
Presidenta

Decreto nº 2.818, de 21 de junho de 2011
(Nomeia a Comissão Organizadora para participação na

55ª Edição dos Jogos Regionais).

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
para participação na 55ª Edição dos Jogos Regionais.
ALEXANDRE FAUSTINO – Presidente;
BENEDITO DA SILVA – Vice-Presidente;
AUGUSTO VALÉRIO JUNIOR – Tesoureiro;
CLODOALDO JOSÉ RODRIGUES – Membro.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 21 de junho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n.º 2.819, de 22 de junho de 2011
(Dispõe sobre a nomeação 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 nomeado para o cargo de SECRETÁRIO ESPECI-
AL DE GESTÃO PÚBLICA, 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 JAIR “CANOVAS” ALVES
FERREIRA, a partir de 22 de junho de 2011.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 22 de junho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

ANTONIO CARLOS GARCIA PEREIRA
SUPERVISOR DA SECRETARIA

Decreto nº 2.820, de 21 de junho de 2011
(Autoriza o Poder Executivo Municipal através da Secretaria

Municipal de Esportes, a desembolsar valores para custeio da
delegação avareense dos 55º Jogos Regionais.)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
D e c r e t a:-
Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado efetuar adianta-
mento financeiro, nos termos da lei nº 1.486, de 21 de junho de
2011, no valor de R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco Mil Reais), para
custeio da participação da delegação avareense nos 55º Jogos Re-
gionais, a ser feito à Secretaria Municipal de Esportes.
Parágrafo Único- O valor a ser desembolsado será destinado
a cobertura das seguintes despesas entre outras:  taxa de par-
ticipação, alimentação, medicamentos, transportes, combus-
tível, pedágios, eventuais consertos de veículos e materiais
esportivos, agasalhos, uniformes, ajuda de custo a atletas,
técnicos, cozinheiros, faxineiros, vigias, massagistas, médi-
cos, farmácias, hospitais,  motoristas, manutenção, serviços
gerais e chefe de alojamento.
Artigo 2º - A prestação de contas deverá ser apresentada, em até
30 (trinta) dias após o término do evento, apresentando o critério
utilizado para pagamento dos atletas, cozinheiros, faxineiros, vigi-
as, massagistas e médicos.
Parágrafo único – Em igual prazo será remetida cópia da presta-
ção de contas ao Poder Legislativo.
Artigo 3º – As despesas decorrentes da execução desta Lei, a
cargo do Município, onerarão as seguintes dotações consignadas
no Orçamento vigente: 10.02.00.3390.3900.27.812-3007.2109-888.
Artigo 4º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 21 de junho de 2011.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO

LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL
REVOGAÇÃO

Fica REVOGADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNI-
CO nº. 051/11 – Processo nº. 237/11, objetivando a aquisição de
medicamentos psicotrópicos injetáveis para o Pronto Socorro Muni-
cipal, conforme preceitua o “caput” do artigo 49 da Lei 8.666/93 e
suas alterações. - Revogada em: 16/06/11 – Rogélio Barchetti Urrêa
– Prefeito Municipal.

SUPRESSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/09 - PROCESSO 620/09, fica su-
primido o valor do respectivo contrato ganho pela empresa VAZ,
SCHIAVÃO & SCHIAVÃO LTDA, no valor total de R$ 26.775,00
(vinte e seis mil, setecentos e setenta e cinco reais), o que
corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do total do contrato,
o que objetiva a realização de exames especializados em neurolo-
gia. - Assinatura do Termo de Supressão: 15/06/11.

PRORROGAÇÃO
Fica PRORROGADO o contrato na modalidade DISPENSA DE LI-
CITAÇÃO Nº001/11 – Processo nº. 007/11, Contrato (003/11), que
faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a em-
presa TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA, objetivando a contratação
emergencial de empresa especializada para prestação de serviços
de operação e manutenção no Aterro Sanitário de Avaré, com prorro-
gação até 13 de julho de 2011 – Rogélio Barchetti Urrêa – Prefeito
Municipal.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Dispensa nº. 078/11 – Processo nº. 255/11

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa CONSTRUTO-
RA, COMÉRCIO E ENGENHARIA ENCCO LTDA, com valor global
de R$ 302.780,33 (trezentos e dois mil, setecentos e oitenta reais e
trinta e três centavos), objetivando a contratação de empresa para
pavimentação asfáltica da Rua Miguel Chibani e Avenida Emílio
Figueiredo, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefei-
tura da Estância Turística de Avaré, 21 de junho de 2011 – Rogélio
Barchetti Urrêa – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO DE DISPENSA
Modalidade: Dispensa nº.078/11 – Processo nº. 255/11

Contratante: Prefeitura da Estância Turística de Avaré
Contratada: CONSTRUTORA, COMÉRCIO E ENGENHARIA
ENCCO LTDA.
Objeto: Contratação de empresa para pavimentação asfáltica da
Rua Miguel Chibani e Avenida Emílio Figueiredo.
Valor Global: R$ 302.780,33 (trezentos e dois mil, setecentos e
oitenta reais e trinta e três  centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 21/06/2011.

LEGISLATIVO

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 02/2011
 (Dispõe sobre anulação da convocação de suplentes do partido

Democratas -DEM e adota outras providências).
 
MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON, Vereadora Presidente
da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, no uso de
suas atribuições Regimentais e Legais DECLARA:
Considerando a nomeação do Edil titular Jair Alves Ferreira para
ocupar a cadeira de Secretário Especial de Gestão Pública, nos
termos do Decreto nº 2.701, de 21 de março de 2011;
Considerando que para a vaga houve a convocação do suplente
Carlos Alberto Estati;
Considerando que o suplente Carlos Alberto Estati foi nomeado
para ocupar a cadeira de Secretário Municipal de Habitação, nos
termos do Decreto nº 2.798, de 08 de junho de 2011, devendo a
cadeira ser ocupada pelo próximo suplente;
Considerando que para instruir a convocação do próximo su-
plente a Câmara requereu certidão junto ao Cartório Eleitoral da
Comarca de Avaré, recebendo a informação de que o próximo
suplente Benedito Braz Ferreira não estava mais filiado a partido
político, razão pela qual seguindo orientação de várias decisões
emanadas pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal de que a vaga
pertence ao  partido político, e não ao candidato – MS nº 26.602
(Rel. Min. Eros Grau, DJe de 27/10/2008), nº 26.603 (Rel. Min.
Celso de Mello, DJe de 19/12/2008, nº 26.604 (Rel. Min. Cármem
Lúcia, DJe de 03/10/2008) e nº 27.938 (Rel. Min. Joaquim Barbo-
sa, DJe 30/04/2010);
Considerando o teor da certidão exarada pelo Cartório Eleitoral e
entendimento manso e pacífico das decisões encimadas, a Câmara
Municipal determinou a convocação do próximo suplente José Anto-
nio Monte, através do ofício nº 084/2011, tendo em vista que Marce-
lo José Ortega encontra-se nomeado para o cargo de Secretário
Municipal de Comunicação;
Considerando que José Antonio Monte apresentou termo de re-
núncia, ficando determinado a convocação do suplente Larri Antonio
Mingnoni Junior, através do ofício nº 85/2011;
Considerando finalmente o Parecer nº 409/2008, exarado pelo
Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, que fica
fazendo parte integrante do presente, no sentido de que enquanto
não houver decisão do TRE –Tribunal Regional Eleitoral que impe-
ça o suplente Benedito Braz Ferreira de assumir o mandato, a
Presidente, em razão do princípio da presunção de inocência (art.
5º, LVII, da CF/88, deverá convocá-lo observada a ordem de su-
plência, nos termos regimentais. Até porque, a competência para
declarar a perda do mandato ou da expectativa de direito de exercê-
lo por desrespeito à fidelidade partidária é da Justiça Eleitoral, e
não do Legislativo, o qual em observância ao princípio da separa-
ção dos poderes (art. 2º, da CF/88), deverá cumprir a decisão da-
quele Poder;
Artigo 1º - Ficam anuladas nos termos das Súmulas 346 e 473 do
Egrégio Supremo Tribunal Federal – STF, as convocações dos su-
plentes José Antonio Monte e Larri Antonio Mingnoni Junior realiza-
das através dos ofícios nº 84/2001 e 85/2001, por conter vícios
insanáveis.
Artigo 2º - Determinar a Secretaria da Câmara a imediata convoca-
ção do suplente Benedito Braz Ferreira para assumir a cadeira do
Partido DEM.
Artigo 3º - Sejam cientificados os suplentes José Antonio Monte e
Larri Antonio Mingnoni Junior da presente decisão.
Artigo  4º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação no
local de costume.
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, aos 17 de
junho de 2011.
 

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON
Presidenta da Câmara

RETIRE GRATUITAMENTE O
SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE AVARÉ NO
PAÇO MUNICIPAL, CENTRO

ADMINISTRATIVO E NAS BANCAS.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON, Vereadora Presidente
da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, vem acolher o objeto
da licitação de que trata o Convite nº 02/2011 – Processo nº 12/
2011, HOMOLOGANDO o profissional PAULO HENRIQUE
CICCONE, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula
de identidade RG nº 6.842.213, inscrito no CPF/MF sob nº
011.730.598-73, inscrito no CREA sob nº 0600690150, objetivando a
atuação como engenheiro civil na prestação de serviços técnicos de
engenharia para revisão e alteração do projeto básico visando a
finalização da obra e execução dos demais projetos para a conclu-
são do Novo Prédio da Câmara de Vereadores de Avaré, bem como
prestar serviços de engenharia consultiva para auxiliar os trabalhos
da Comissão Permanente para Julgamento das Licitações para a
contratação de empresa especializada para execução dos serviços
conforme item I do Edital, no valor global de R$ 36.000,00 (trinta e
seis mil reais).
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 20 de junho
de 2011.

 MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON
Presidente da Câmara

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO
MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON, Vereadora Presidente da
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei, vem acolher o objeto da
licitação de que trata o Convite nº 02/2011 – Processo nº 12/2011,
ADJUDICANDO o profissional PAULO HENRIQUE CICCONE, brasi-
leiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG
nº 6.842.213, inscrito no CPF/MF sob nº 011.730.598-73, inscrito no
CREA sob nº 0600690150, objetivando a atuação como engenheiro
civil na prestação de serviços técnicos de engenharia para revisão e
alteração do projeto básico visando a finalização da obra e execução
dos demais projetos para a conclusão do Novo Prédio da Câmara de
Vereadores de Avaré, bem como prestar serviços de engenharia con-
sultiva para auxiliar os trabalhos da Comissão Permanente para Jul-
gamento das Licitações para a contratação de empresa especializa-
da para execução dos serviços conforme item I do Edital, no valor
global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).
Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré, 20 de junho
de 2011.

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON
Presidente da Câmara

CIRCULAR N º 21/2011 - DG    Avaré, 21 de junho de 2.011.-

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

Senhor (a) Vereador (a):-
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
27/06/2011 - Segunda Feira – às 18h00min.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, a Exma. Sra. Presi-
dente Vereadora Marialva A. S. Biazon  designou  para a Ordem do
Dia da Sessão Ordinária de  27 de junho do corrente ano, que tem
seu inicio marcado para as 18h00min,  a seguinte matéria:
1. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 09/2011 – Discus-
são Única – Maioria qualificada
Autoria: Mesa Diretora
Assunto: Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Avareense ao
Sr. ALBERTO SABBATO e dá outras providências.
Anexo:- Cópias do Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2011 e dos
Pareceres do Jurídico e das Comissões de Constituição, Justiça e
Redação; e de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor.
2. PROJETO DE LEI N.º 74/2011 Discussão Única
Autoria:- Verª Rosângela Paulucci P. Pereira
Assunto: Altera a Lei nº 1132, de 27 de novembro de 2.008 e dá
outras providências.
Anexo: Cópia do Projeto de Lei n º 74/2011
Observação:- Os Pareceres da Assessoria Jurídica e das Co-
missões Permanentes serão colocados na Mesa dos Srs. Vere-
adores quando da apreciação da matéria.
3. PROJETO DE LEI N.º 13/2011– Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a proceder
a alienação de bens imóveis e dá outras providências.- (c/
SUBSTITUTIVO)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei n º 13/2011 e dos Pareceres do
Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de

Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor (c/emendas) (vistas
Verª Rosângela)
4. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 57/2011 – Discussão
Única – Maioria Absoluta
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Consolida a legislação municipal que dispõe sobre a Defe-
sa dos Direitos da Criança e do Adolescente e revoga Leis e Decreto
(FUMCAD)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei Complementar nº 57/2011 e dos
Pareceres do Jurídico; das Comissões de Constituição, Justiça e
Redação; de Finanças, Orçamento e Dir. do Consumidor; de Saúde,
Prom. Social, Meio Ambiente e Dir. Humanos. (vistas Ver. Ripoli)
5. PROJETO DE LEI N.º 77/2011 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial que
especifica e dá outras providências (R$ 1.040.000,00)
Anexo: Cópias do Projeto de Lei nº 77/2011 e dos Pareceres do Jurídico
e das Comissões de Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças,
Orçamento e Dir. do Consumidor. . (vistas Ver. Júlio César “Tucão”)
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os pro-
testos de minha elevada estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

PROPOSITURAS SESSÃO 20-06-2011
INDICAÇÕES

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON – PRESIDENTA
Para que através do setor competente providencie a sinalização
necessária no cruzamento da Rua Cel. Coutinho com a Avenida
Major Rangel, haja vista que o trecho se dá em uma curva que não
oferece visão adequada, tendo o motorista que trafega pela avenida
se deparar, no meio da via, muitas vezes com veículos que saem da
Rua Cel. Coutinho, fator que gera grande risco de acidentes, pois tal
rua nem sequer esta sinalizada, como mostram as fotos anexadas.
Para que através do setor competente, providencie em caráter de
URGÊNCIA a construção de calçadas na extensão da Avenida Major
Rangel trecho da Escola Licínia de Oliveira Guazzelli e antiga esta-
ção ferroviária, como mostram as fotos anexadas, visto que muitos
transeuntes e crianças que frequentam a escola passam pelo local e,
pelo fato de estar desprovido dessa benfeitoria, transitam pela rua,
bastante movimentada, trazendo iminente risco de acidentes.

ROBERTO ARAUJO – VICE-PRESIDENTE
Para que através do Departamento competente providencie em regi-
me de URGÊNCIA a capinação e limpeza do terreno baldio localiza-
do na Av. Domingos Leon Cruz, defronte ao numero 171 – Bairro:
“Jardim Santa Mônica”, uma vez, que o referido terreno encontra-se
tomado pelo mato alto, propiciando proliferação de animais
peçonhentos nocivos à saúde.

JAIR CANOVAS ALVES FERREIRA
Para que através do setor competente determine com urgência/
urgentíssima a limpeza de um terreno localizado ao lado do número
47 da Rua Vinícius de Moraes, no Parque Residencial Gilberto
Filgueiras I.
Para que através do setor competente determine com ur-
gência/urgentíssima a limpeza de um terreno situado ao lado
da Igreja de São Roque, no Conjunto Habitacional Duílio
Gambini.
Para que através do setor competente determine com urgência/
urgentíssima operação tapa-buracos na Rua Paulo Contrucci Leal,
no Bairro Vila Operária.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
Para que através do setor competente determine com urgência/
urgentíssima operação tapa-buracos na Rua Paulo Contrucci Leal,
no Bairro Vila Operária.
Reiterando pedido para que através do setor competente, providen-
cie reparos no calçamento da Rua Prof. Danuzia, no Bairro Ipiranga,
uma vez que tal pavimentação apesar de ter sido realizada a pouco
tempo, já tem apresentado problemas, sendo necessário que a Pre-
feitura tome as devidas providenciais para acionar a empresa que
realizou o serviço.
Para que através do setor competente providencie a poda das árvo-
res da Creche Santa Terezinha, sendo esta uma solicitação dos
pais dos alunos visando a segurança dos mesmos.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Para que, em futuros bairros a serem implantados em Avaré,
promova uma homenagem ao Sr. Antônio Vailoretti, nascido em
08/05/1929 e que, desde os 20 anos, exerceu suas atividades
em nosso município, onde faleceu, nomeando alguma rua com
seu nome.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
Para que, através da Secretaria competente, aumente o número de
vagas para estacionamento destinadas a idosos e cadeirantes na
área central da cidade. Justificativa: A fiscalização do uso de cartão
em tais vagas, bem como a permissão do uso de outras vagas com
uso de cartão de idoso, caso todas estejam ocupadas.
Solicitamos ao Sr. Prefeito Municipal, que se digne determinar a Se-
cretaria competente, realizar mapeamento dos pontos em que a aces-
sibilidade não está totalmente garantida em nossa cidade e desenvol-
ver plano de remoção dos obstáculos que impedem a acessibilidade.
Para que, através da Secretaria competente, viabilize a criação de
parcerias com a iniciativa privada para a adoção de lixeiras-floreiras
nos parques e jardins de Avaré.
Para que, viabilize através de seu órgão competente a inserção da
frase “Colabore com o Banco de Sangue de Avaré – Doe Sangue”
nos impressos e envelopes utilizados para correspondência oficial.
Para que institua uma campanha no Município de orientação e es-
clarecimento sobre o funcionamento da Previdência Social para as
mulheres que não têm emprego formal.
Para que, viabilize através de seu órgão competente a confecção e
a distribuição de cartilhas sobre o “bullying” e suas consequências,
aos alunos e pais de alunos e educadores das escolas públicas
deste Município.

REQUERIMENTOS
MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON – PRESIDENTA

Que sejam oficiados “votos de aplausos e parabenizações” ao triatleta
avareense MARCOS VINÍCIUS FERNANDES, pela sua brilhante e
próspera carreira na modalidade esportiva conhecida como
TRIATHLON, que envolve a Natação, o Ciclismo e a Corrida Pedestre.
Que sejam oficiados votos de aplausos, parabenizações e agradeci-
mentos ao Conselho Municipal de Pastores Evangélicos de Avaré
(COMPEV) pelo brilhante evento realizado em nosso Município, a
Marcha para Jesus, um belo e grandioso evento ocorrido no dia 18
de Junho de 2011, no Largo São João, onde se reuniram mais de
1.000 fiéis marchando pela cidade proclamando que “Avaré é do
Senhor Jesus”. Um encontro espiritual de inspiração e louvor para
união do povo de Deus e renovação do compromisso com Jesus a
igreja e sua missão, propiciando ao nosso município uma maior
integração social e espiritual.

ROBERTO ARAUJO – VICE-PRESIDENTE
Pesar pelo falecimento do Senhor JOÃO DA SILVA
Pesar pelo falecimento da Senhora APPARECIDA BRANDI CORSINO
Pesar pelo falecimento da Senhora CARMEN BENEDITA TRUMETA
Pesar pelo falecimento do Senhor MACIEL CARVALHO ALVES

RODIVALDO RÍPOLI – 2º SECRETÁRIO
Que o Prefeito Municipal junto a Secretaria de Obra/Planejamento e
Sistemas Viários encaminhe a esta Casa Legislativa, um Relatório
completo de todas as vias públicas sem guias, sarjetas e pavimen-
tação asfáltica existentes na sede do Município e distritos, para
razões que específica.
Para que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor
Rogelio Barcheti Urrêa, para que informe a este Poder Legislativo
qual o critério que o setor da municipalidade está utilizando para a
entrega de passes escolares aos estudantes de curso técnico e
superior que estudam nas cidades vizinhas.
Para que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor
Rogelio Barcheti Urrêa, para que informe a esta Casa de Leis se
existem estudos visando à implantação de “caixas coletoras para o
armazenamento de medicamentos e outros produtos farmacêuticos
com prazo de validade vencido” nas farmácias e drogarias.
Para que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor
Rogelio Barcheti Urrêa, para que informe a esta Casa de Leis se
existe algum programa de orientação profissional com o objetivo de
auxiliar os alunos da Rede Municipal de Ensino a decidir sua carrei-
ra profissional.
Para que seja oficiado ao excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor
Rogelio Barcheti Urrêa, solicitando-lhe o seguinte: Há a possibilida-
de de ampliar o valor do abono aos professores da rede municipal,
com o percentual restante exigido para aplicação na área de Educa-
ção em 2011? Em caso positivo, como seria feito? Em caso negati-
vo, especificar como a Prefeitura pretende integralizar o percentual
mínimo de 25% destinados à área da Educação para o referido perí-
odo (2011)?

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
Oficiar os representantes do CONSELHO MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO, convidando-os para comparecer, em data previamen-
te agendada, em sessão ordinária desta Casa de Leis, para
apresentar o resultado do seu trabalho de controle sobre o ade-
quado emprego das verbas da Educação por parte do Executi-
vo Municipal.·.
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Oficiar o Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, Sr. Rogélio
Barcheti Urrêa, solicitando informações sobre como foram aplica-
dos os recursos despendidos e os respectivos valores com a FES-
TA DO PEÃO, realizada no Povoado de Barra Grande, em 12 de
junho de 2011.
Solicitar de Sua Excelência o Prefeito da Estância Turística de Avaré,
Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, informar se há viabilidade de implan-
tação do período de meia hora no estacionamento rotativo conheci-
do como Zona Azul.
Oficiar as lideranças dos partidos na Assembleia Legislativa do Es-
tado de São Paulo, solicitando empenho dos Senhores Parlamenta-
res na elaboração de uma Lei que crie a obrigatoriedade da contri-
buição paritária do governo ao IAMSPE, uma vez que os servidores
contribuem com 2% (dois por cento) de seus salários e o governo há
3 anos vem contribuindo, porém com apenas ¼ desse valor.
Oficiar Sua Excelência o Secretário de Gestão do Governo do Esta-
do de São Paulo, solicitando a criação de um CEAMA em Avaré,
visto que o único atendimento que os servidores têm está restrito ao
PAC (Pronto Atendimento), na Santa Casa de Misericórdia de Avaré,
devido às dificuldades de credenciamento de médicos em consultó-
rios. Este seria o primeiro passo para que o IAMSPE venha a existir
em nosso município.

JAIR CANOVAS ALVES FERREIRA
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística
de Avaré, Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que através do setor
competente promova estudos no sentido de implantar em nossa
cidade, tendo como sugestão alguma área localizada nas imedia-
ções do Aterro Sanitário, uma pista para decolagens e pousos de
aeronaves do tipo girocóptero, ultraleve e prática de aeromodelismo,
haja vista que são muitos os proprietários de veículos supracitados
residentes em nossa cidade, enfatizando ainda que pela região tam-
bém são vários os adeptos que necessitam de uma pista para práti-
ca de voos panorâmicos ou competitivos. Sem dúvida um benefício
que contribuiria ainda mais que a nossa cidade receba turistas, visi-
tantes e eventos de grandes relevâncias.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de aplausos
e parabenizações ao Sr. Celso Alves Ferreira da Silva, por todo traba-
lho realizado a frente da Diretoria Regional de Ensino de Avaré, sendo
um exemplo de competência e de dedicação ao Ensino Publico.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de
parabenizações ao Time de futebol do Grêmio Recreativo Jardim
Vera Cruz, pela conquista do titulo da Copa Jubileu de Ouro, em
final realizada no dia 19 de junho.
Que seja consignado em ata de nossos trabalhos votos de parabenizações
ao Time de futebol do São Pedro pela conquista do 20º Campeonato de
Futebol do São Pedro, em final realizada no dia 19 de junho.
Que seja oficiado ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Rogélio Barcheti
Urrêa, para que através do setor competente possa dar esclareci-
mentos a Associação Amigos do Bairro Jardim Brasil e Adjacências,
sobre pedidos de melhoria para o Bairro feito a esta municipalidade
e que até o momento não foram concretizados.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Que seja oficiado a Exma. Secretária de Saúde do município Elisabeth
Capecci, para que estude a possibilidade de fixar painel em local
visível no Pronto Socorro Municipal, Postos da Saúde da Família e
Santa Casa de Misericórdia com a seguinte informação: “A LEI FE-
DERAL Nº 10.741/03 – ESTATUTO DO IDOSO – GARANTE AO
IDOSO ATENDIMENTO PREFERENCIAL À SAÚDE”.
Que seja oficiado o Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Estância Turísti-
ca de Avaré Rogélio Barcheti Urrêa, para que através do setor compe-
tente, envie a esta Colenda Casa de leis as seguintes informações:
Se a Prefeitura Municipal tem tomado alguma iniciativa a fim de fisca-
lizar os procedimentos para rebaixamento de guias e estabelecimen-
to de áreas de estacionamento privativo, à luz da legislação vigente,
relatando eventuais iniciativas tomadas neste sentido; Quais ações
estão sendo planejadas para promover e/ou agilizar a prevenção e a
recuperação de situações que afrontam a legislação vigente.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barcheti, Prefeito Municipal da Es-
tância Turística de Avaré, para que informe a esta Casa de Leis quando
pretende deixar de pagar aluguel de caminhões de lixo, para proceder à
compra de veículos novos, visto que o preço pago pelo aluguel é maior
do que parcelas a serem pagas na compra de veículos novos.
Sejam oficiados votos de parabenização ao Deputado Antônio Salim
Curiati, por ter solicitado publicamente ao Governador Geraldo Alckmin
verba para as construções que a Santa Casa de Misericórdia de Avaré
vem realizando e realizará, tendo sido atendido de pronto. Esta e ou-
tras iniciativas do Deputado Curiati o estão transformando em um dos
mais eficientes deputados de nossa história, analisando-se o volume
de verbas dirigidas ao nosso município, principalmente à Santa Casa.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
Sejam oficiados votos de parabenização ao Deputado Antônio Salim
Curiati, por ter solicitado publicamente ao Governador Geraldo
Alckmin verba para as construções que a Santa Casa de Misericór-
dia de Avaré vem realizando e realizará, tendo sido atendido de pron-
to. Esta e outras iniciativas do Deputado Curiati o estão transfor-
mando em um dos mais eficientes deputados de nossa história,
analisando-se o volume de verbas dirigidas ao nosso município, prin-
cipalmente à Santa Casa.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, para que, informe se existe
algum estudo ou projeto para a criação de Programa Municipal de
Desburocratização em nosso município. Em caso negativo, sugeri-
mos seja estudada a possibilidade de implementação, nos moldes
do decreto que acompanha este requerimento.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, solicitando que o DEMUTRAN
passe a fazer parte da Secretaria de Transporte do Município e,
esclareça se existe alguma norma disciplinando os valores financei-
ros para custeio e investimento em controle, operação, fiscalização
e planejamento de transporte público e trânsito em nosso municí-
pio. Em caso negativo, sugerimos a possibilidade de implantarmos
em nosso município lei criando o Fundo Municipal de Transporte e
Trânsito, nos moldes que já vige em algumas localidades, como a
que acompanha este requerimento.
Seja oficiado ao Exmo. Sr. ROGÉLIO BARCHETI, DD. Prefeito Mu-
nicipal da Estância Turística de Avaré, considerando-se que o portal
da transparência demonstra a realização de diversas despesas com
passagens aéreas, questiona-se se o município possui alguma nor-
ma disciplinando os prêmios ou créditos de milhagens oferecidos
pelas companhias de transporte. Se negativo, sugerimos seja regu-
lamentado o assunto nos moldes da Lei vigente no município de
Campinas, que acompanha este requerimento.

Convite
A Secretaria Municipal de Turismo

tem o prazer de convidar a todos para a

1ª Feira da Tradição Rural
Exposição de artesanato rural, comidas típicas, ex-
posição de fotos históricas, mostra dos costumes
rurais, apresentações da música regional e a tradi-
cional “Queima do Alho” da Associação dos
Muladeiros de Avaré.
Venham prestigiar esse evento!

Data: 25/06/2011
Hora: 12h00 às 18h00

Local: Sede da Secretaria de Turismo
Avenida Prefeito Paulo Araújo Novaes n° 11

(trevo de acesso à cidade).

Parceiros: CATI Regional Avaré - Conselho Muni-
cipal de Desenvolvimento Rural Avaré (CMDR) -
Associação Produtores Rurais dos Bairros Pinhal
e Rocha - Associação Produtores Rurais dos Seis
Bairros - Sindicato dos Trabalhadores e Emprega-
dos Rurais Avaré (STERA) - Associação dos
Muladeiros de Avaré (AMA) - Casa da Agricultura.

Maiores informações:  (14) 3732.8009
Secretaria Municipal de Turismo

Convite
A Secretaria Municipal de Turismo em

parceria com a FEIRARTE
tem o prazer de convidar a todos para a

4ª Feira da Lua
Exposição e venda de produtos artesanais, tais
como: trabalhos em madeira, patchwork, bordado,
trico, crochê, tear, pedraria, bijuteria, doces
artesanais, licores especiais e pimentas exóticas.
Venham prestigiar esse evento!

Data: 24/06/2011
Hora: 19h00

Local: Sede da Secretaria de Turismo
Avenida Prefeito Paulo Araújo Novaes n° 11

(trevo de acesso à cidade).

O artesão que quiser participar deverá entrar em
contato com a Organização da Feira.
Maiores informações: (14) 9728.6704 - Dona Arís
(14) 3732.8009 – Secretaria Municipal de Turismo

ATENÇÃO
Matrículas para o EJA (Supletivo/Ensino Médio)

na E.E. Coronel João Cruz (Avenida Paulo
Araújo Novaes, nº 871).

Inscrições na Secretaria da Escola
(horário: 8h00 às 17h00)

Data da inscrição> 20/06 a 08/07

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 07
CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DA ESTÂNCIA TU-
RÍSTICA DE AVARÉ
CONTRATADO: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S A –
TELESP
OBJETO: Prestação de serviços de Link Dedicado para acesso a
internet com fornecimento gratuito de roteador, velocidade mínima
de 04 Mbps e no mínimo 6 endereços de IP
VALOR: R$ 41.880,00 (quarenta e um mil oitocentos e oitenta re-
ais), sendo R$ 3.490,00 (três mil quatrocentos e noventa reais),
mensais
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.
DATA DA ASSINATURA: 06 de junho de 2011
REFERENTE: Processo nº 11/2011 – Pregão nº 06/2011

MARIALVA ARAUJO DE SOUZA BIAZON
Presidente da Câmara
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VILA VENESA
RELAÇÃO DE PROPONENTES DO

MINHA CASA MINHA VIDA COM DOCUMENTOS A
SEREM PROVIDENCIADOS ATÉ 01/07/11

NOME DOCUMENTO FALTANTE
Adriana Gonçalves Matias/Marco Antonio Cert. Nasc./Casam. atualizada
Adriele dos Santos Teobaldo Cert. Nasc./Casam. atualizada
Albenize Alves Martins Cert. Nasc./Casam. atualizada
Ana Lucia Rodrigues Cert. Nasc./Casam. atualizada
Armando de Camargo Cert. Nasc./Casam. atualizada
Balbina Simões de Oliveira Olimpio Cert. Nasc./Casam. atualizada
Benedita de Souza Amaral Cert. Nasc./Casam. atualizada
Dirceu Elias Cert. Nasc./Casam. atualizada
Edson Charles Ramos Silva Cert. Nasc./Casam. atualizada
Elenise de Souza Cert. Nasc./Casam. atualizada
Eliziete do Carmo Ramos Cert. Nasc./Casam. atualizada
Eva Bendita de Castilho Cert. Nasc./Casam. atualizada
Flavio Antonio Estevan Junior Cert. Nasc./Casam. atualizada
Glória de Jesus Carvalho da Cruz Cert. Nasc./Casam. atualizada
Janete Aparecida da Cruz França Cert. Nasc./Casam. atualizada
Juranita Maria da Silva Cert. Nasc./Casam. atualizada
Lazara Barreto Pereira Cert. Nasc./Casam. atualizada
Luzia Donini Penaquini Cert. Nasc./Casam. atualizada
Maria Alice Silveira Cert. Nasc./Casam. atualizada
Marli Fátima Parisqui Cert. Nasc./Casam. atualizada
Otilia Aparecida Drid de Mello Cert. Nasc./Casam. atualizada
Paulo Guimarães Sobrinho Cert. Nasc./Casam. atualizada
Renan Elvis Marques Falta CPF da Sara
Regiani de Souza Cert. Nasc./Casam. atualizada
Rosana Egidio Pereira Dias Cert. Nasc./Casam. atualizada
Silmara Fátima da Silva Cert. Nasc./Casam. atualizada/RG
Vania Aparecida Gonçalves de Jesus Cert. Nasc./Casam. atualizada
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Avaré partirá para
disputar a 55ª edição dos
Jogos Regionais em Ita-
petininga, que acontecem
de 5 a 16 de julho, com
360 atletas, nas modali-
dades karatê masculino e
feminino, judô masculino
e feminino, voleibol mas-
culino e feminino, hande-
bol masculino e femini-
no, futsal masculino e fe-

E S P O R T E S :

Avaré vai participar do 55º Jogos
Regionais em Itapetininga

minino, futebol masculino,
vôlei de praia masculino e
feminino, xadrez masculi-
no, atletismo masculino e
feminino, natação mascu-
lino e feminino, bocha,
capoeira masculino e femi-
nino, damas feminino e
basquetebol masculino e
feminino. Ao todo, a dele-
gação avareense deverá
ser composta por mais de

400 pessoas, entre atletas,
comissão técnica, massa-
gistas e outros.

No ano passado Avaré
disputou os Jogos Regio-
nais na cidade de Itu com
350 atletas, obtendo o
maior êxito de sua história
na participação dos jogos
ao conquistar um grande
número de medalhas, sen-
do 26 de ouro, fato que

garantiu ao município o
primeiro lugar na segunda
divisão, à frente de cida-
des como Itapetininga. A
maioria das medalhas de
ouro foi conquistada pelas
equipes de natação.

Pela terceira vez em
sua história Avaré vai se-
diar os Jogos Regionais do
Interior da 8ª Região do
Estado, que será em

2012, após quase 15 anos
de expectativa. A eleição
aconteceu no dia 25 de
julho do ano passado, na
Faculdade de Direito de
Itu (FADITU), cidade
que sediou a 54ª edição
dos jogos.

Avaré disputou as elei-
ções com as cidades de
Votorantim, Cerquilho e
Tietê. Como Cerquilho e

Tietê pleiteavam juntas a
realização dos jogos, fi-
cou definido que as duas
contariam como uma
única cidade. Foram
computados 38 votos,
dos representantes dire-
tos das cidades e chefes
de delegações, sendo 4
para Votorantim, 8 para
Cerquilho e Tietê e 26
para Avaré.

Equipe da melhor idade avareense com a professora Josiane

Secretaria amplia atividades voltadas à melhor idade
No esporte, a melhor

idade em Avaré vem se
destacando devido a todo
empenho e dedicação
dos alunos e atletas. Com
isso, está ocorrendo uma
ampliação no leque de
atividades, tendo por ob-
jetivo a conscientização
da importância dos exer-
cícios físicos no aumen-
to da qualidade de vida.

Com o apoio da Se-
cretaria de Esportes e da
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, os
alunos da melhor idade
participam de aulas de vo-
leibol adaptado e yoga
com a professora Josia-
ne Pessuto. No sábado,
11, a equipe feminina de
voleibol adaptado partici-
pou de um desafio atra-
vés dos jogos amistosos
na cidade de Águas de
Santa Bárbara, onde ven-
ceu o jogo contra Maca-
tuba e Águas de Santa
Bárbara, representando
muito bem o município.
Os atletas, que têm no mí-
nimo 60 anos de idade,
estão se preparando para

representar Avaré no Jori
- Jogos Regionais do Ido-
so -. Para isso, os trei-
nos são realizados três
vezes na semana no Gi-
násio Tico do Manolo.

Também o programa
Vila Dignidade iniciou-se
na última segunda-feira,
13, a prática de exercí-
cios físicos para a me-
lhor idade na Escola de
Yoga Ponto de Luz, lo-
calizada na Avenida Car-
los Ramires, 651, Jardim
Europa. As aulas serão
realizadas duas vezes na
semana.

As aulas de yoga re-
tardam o envelhecimen-
to e minimizam os efei-
tos da idade, interferin-
do até mesmo no siste-
ma imunológico. Com o
desenvolver das aulas,
os músculos são forta-
lecidos pela prática dos
asanas, as posições cor-
porais corrigem e me-
lhoram a postura, mui-
tos exercícios agem di-
retamente na coluna, o
que alivia as dores, os
alongamentos e torções

diminuem a rigidez das
articulações e previnem
o reumatismo e a artri-
te. Por fim, o coração
também é fortalecido
por meio das técnicas
respiratórias, que tam-
bém agem no sistema
nervoso.

Ouvidoria Municipal:
0800-7700133
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I M P O R T A N T E S   C O N Q U I S T A S :

R$ 2,6 milhões para a recuperação do Aeroporto Regional Comandante
Luiz Gonzaga Lutti

Governador libera mais de
R$ 23 milhões em recursos para Avaré

Em visita realizada à
Estância Turística de Ava-
ré no último domingo, 19,
o governador do Estado
mais de R$ 23 milhões
em recursos para o muni-
cípio. Outra grande notí-
cia para a população ava-
reense foi o anúncio da
vinda da FATEC – Facul-
dade de Tecnologia –, um
marco educacional para
toda a região.

A cerimônia ocorreu
em um palco montado no
Horto Florestal, onde
aconteceu a assinatura do
convênio que liberou R$

R$ 6 milhões para a recuperação da Rodovia Salim Antônio Curiati - SP 245 R$ 1 milhão para a Santa Casa de Misericórdia de Avaré

900 mil para obras de re-
construção da barragem
do Horto Florestal, um
dos maiores cartões pos-
tais do município. Além
disso, a cidade também
receberá uma verba de R$
300 mil, referente à com-
pensação ambiental e, que
será utilizada na revitali-
zação do Parque Ecoló-
gico Municipal.

Na ocasião, o gover-
nador anunciou ainda a li-
beração de outros recur-
sos para o município, en-
tre eles, R$ 2,6 milhões
para a recuperação do

Aeroporto Regional Co-
mandante Luiz Gonzaga
Lutti; R$ 6 milhões para
a recuperação da Rodo-
via Salim Antônio Curiati
- SP 245 -; R$ 500 mil
para a aquisição de um
triturador de entulhos que
atenderá Avaré e região;
R$ 400 mil para pavimen-
tação asfáltica; R$ 2,6
milhões provenientes do
DADE – Departamento
de Apoio ao Desenvolvi-
mento das Estâncias, que
serão utilizados na pavi-
mentação asfáltica e na
construção da pista de

caminhada da Avenida
Prefeito Misael Euphrásio
Leal e Avenida Major
Rangel; R$ 300 mil para
a instalação de uma uni-
dade do Projeto Quero
Vida, que levará atendi-
mento para a terceira ida-
de com cursos técnicos,
prática esportiva, eventos
culturais, acompanha-
mento médico, café da
manhã e almoço; R$ 8
milhões de investimentos
no Programa Lote Urba-
nizado e R$ 1 milhão para
a Santa Casa de Miseri-
córdia de Avaré.

R$ 2,6 milhões para pavimentação asfáltica das Avenidas Misael E. Leal e
Major Rangel

Horto Florestal voltará a ser o cartão postal da cidade
Ao final do evento,

o governador inaugurou
o novo prédio do 2º
Distrito Policial de Ava-

ré, localizado na Aveni-
da Salim Antonio Curi-
ati, 1630 – Bairro San-
ta Elizabeth.
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Prédio do 2º DP no Bairro Santa Elizabeth

Governador inaugura prédio do 2º Distrito Policial

E N S I N O   S U P E R I O R :

Em sua visita a Ava-
ré no último dia 19, do-
mingo, o governador
do Estado inaugurou o
prédio do 2º Distrito
Policial, localizado na
Avenida Antonio Salim
Curiati, nº 1.630, no
Bairro Santa Elizabeth,
cujo imóvel tem 551
metros quadrados de
área construída.  Foi
construído com verba
do Governo do Estado
em terreno de 1.798
metros quadrados doa-
do pela Prefeitura de
Avaré, em mais uma
parceria para o bom
andamento da seguran-
ça no município.

Com custo total de
R$ 615 mil, a obra foi
entregue em confor-
midade com Portaria
da Delegacia Geral de
Polícia que determina
normas para garantia
de  acess ib i l idade  e
atendimento prioritá-
rio nas unidades poli-
ciais às pessoas com
def i c i ênc ia  ou  com
mobilidade reduzida.

Acompanhado das
autoridades policiais ci-
vis, o governador co-
nheceu as instalações
do prédio, que segue o
padrão estético de ou-
tras unidades subordi-
nadas à Seccional de
Avaré e conta com es-
trutura necessária para
que os policiais civis
desenvolvam seus tra-
balhos de maneira efi-
ciente, bem como aten-
dam à população de
forma adequada.

O  i m ó v e l  p o s s u i
sala para delegados,
seis cartórios para uso
de escrivães, sala de
investigação, sala es-
pecífica para elabora-
ção de autos de prisão
em flagrante, além de
sala de reconhecimen-
to, dois xadrezes, ba-
n h e i r o s  a d a p t a d o s
para portadores de ne-
cessidades especiais,
copa e depósito.

Completam a estru-
tura rampas de acesso,
garagem para oito veí-
culos, câmeras de mo-

Agora é realidade! A
luta do Governo Muni-
cipal para instalar um
campus da FATEC em
Avaré foi atendida na úl-
tima visita oficial do Go-
vernador, dia 19 de ju-
nho. Com ofertas de cur-
sos de nível superior, a
unidade terá estrutura
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Faculdade de Tecnologia alimenta
sonhos dos jovens avareenses

acadêmica composta por
diretores e professores
gabaritados e oferecerá
uma grade de cursos ca-
paz de suprir as necessi-
dades regionais.

A região de Avaré tem
empresas que atuam em
ramos diversificados e
existe uma grande de-

manda para capacitação
de mão-de-obra. Com
profissionais formados
em cursos superiores
será possível atrair inves-
timentos em novos negó-
cios com a consequente
ampliação da oferta de
empregos, consolidando
a economia regional. An-

tes de investir, os empre-
sários pesquisam o mer-
cado e um dos principais
critérios avaliados é jus-
tamente a qualificação de
profissionais.

Um dos locais previs-
tos para instalação da FA-
TEC/AVARÉ é o prédio
da atual Diretoria de En-

sino que conta com um
conjunto de salas de aula
suficientes para abrigar
os cursos, salas de admi-
nistração, refeitório, an-
fiteatro, estacionamento
e quadra esportiva. Ou-
tros prédios serão objeto
de estudo para a instala-
ção definitiva da sede da

faculdade.
O Governo do Esta-

do fará todos os investi-
mentos para a instalação
e manutenção do cam-
pus de Avaré que será
inaugurado em 2012. O
primeiro vestibular será
anunciado após a forma-
tação da grade de cursos.

S E G U R A N Ç A :

nitoramento e sistema
de ar  condicionado,
bem como um jardim
de inverno no centro
do prédio, que chama
a atenção pela beleza
de seu paisagismo.

PREOCUPAÇÃO
COM O PÚBLICO -
Outro aspecto do pro-
jeto que merece desta-
que é a preocupação
com o público. A uni-
dade tem um amplo hall

de entrada, um ambien-
te específico destinado
para a população, equi-
pado com cadeiras es-
tofadas e aparelho de
televisão. O setor segue
o modelo do prédio do
Plantão Policial ,  no
centro da cidade, inau-
gurado no ano passado.

A parte externa do
prédio também rece-
beu atenção especial.
A fachada, ornamenta-

da com o brasão da Po-
lícia Civil, possui as-
pecto moderno e im-
ponente. Outra preo-
cupação foi tornar o
ambiente agradável ,
efeito que foi alcança-
do com o ajardinamen-
to de boa extensão da
frente e de uma late-
ral do imóvel.

P a r a  o  d e l e g a d o
seccional de polícia
de Avaré, Jorge Car-

doso de  Ol ivei ra ,  o
prédio tem todas as
condições necessárias
para prestar serviços
de qualidade à popu-
lação. “As dependên-
cias são amplas, mo-
d e r n a s  e  o f e r e c e m
uma estrutura condi-
zente com os anseios
daqueles que procu-
ram a delegacia e me-
recem ser bem atendi-
dos”, salientou.



F E S T A   J U N I N A :

Nhô Musa apresentando um de seus famosos
programas na Rádio Avaré

Arraiá do Nhô Musa foi realizado
com sucesso e manteve a tradição

Mantendo a tradição
de homenagear o mais
autêntico poeta caipira de
Avaré, o Arraiá do Nhô
Musa foi realizado com
sucesso nos dias 17, 18 e
19, na Praça Prefeito Ro-
meu Bretas (Concha
Acústica), onde houve
comercialização de produ-
tos típicos da época e bin-
gos por parte de algumas
escolas municipais e tam-
bém entidades assistenci-

Equipe do Fundo Social de Solidariedade de Avaré na barraca da pescaria População participou de rodadas de bingos beneficentes

ais, com renda revertida
às próprias.

Delícias que dão água
na boca, como canjica,
paçoca, pipoca, quentão e
vinho quente, pé de mole-
que, doce de abóbora, ar-
roz doce, doce de leite,
entre outras guloseimas
foram comercializadas.
No local, a população tam-
bém conferiu o “Cantinho
do Nhô Musa” e conhe-
ceu mais sobre este per-

sonagem que hoje dá
nome também a sala onde
funciona o Centro Paulis-
ta de Tradição e Costu-
mes, no Centro Cultural de
Avaré, através de fotos e
poesias que ficaram em
exposição em uma barra-
ca pra lá de especial.

Nhô Musa - João
Francisco Soares, o Nhô
Musa, era filho de Isabel
e Severiano Soares. Nas-
ceu em Lençóis Paulista
no dia 24 de junho de
1900, em plena noite de
São João, e ainda peque-
no mudou-se com sua fa-
mília para Avaré, cidade
que, ao longo dos 91 anos
de vida, adotou como ci-
dade do coração.

Do pai Severiano Soa-
res, o “Silvério Musa”, her-
dou parte do apelido e o
gosto pela simplicidade da
natureza. Nhô Musa ca-
sou-se em 31 de agosto de
1921 com Isaura de Paula
Rodrigo. Da união nasce-
ram sete filhos: Alzira, Be-
nedita, Severiano, José,
Manuelina, Tereza e João.

Ao longo de sua vida,

foi fazendeiro, tropeiro,
retireiro, boiadeiro e bar-
beiro – ofício ocupado por
mais de 50 anos. Com 23
anos ingressou na Rádio
Avaré AM, onde ficou por
35 anos e comandou 2
programas de grande su-
cesso: o diário “Luar do
Sertão” e o domingueiro
“Rancho Alegre”, um dos
primeiros com auditório e
que atraía enorme público
à antiga sede da emissora,
localizada na Rua Goiás,

centro de Avaré. Ambos os
programas lhe renderam
grande popularidade e vá-
rios prêmios, alguns de re-
percussão estadual.

A saudade da roça, do
campo, da vida caipira, ins-
pirou-o a escrever, desde
1945, pequenas poesias
com rimas simples, mas
significativas, que na épo-
ca acabaram publicadas nos
jornais “O Avaré” e no “A
Comarca de Araçatuba”.

Em 1983, sob orien-

tação da neta Regina An-
drade, foi publicada a
obra “Só Poesia”, uma
compilação de 140 pági-
nas das poesias de Nhô
Musa. Um ano depois ele
recebeu o Título de Ci-
dadão Avareense. O po-
eta que retratou os amo-
res, as crendices, as pe-
quenas e grandes tragé-
dias, os anseios e alegri-
as de uma época inocen-
te, faleceu em 05 de no-
vembro de 1991.
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INEDITORIAIS



L U T O :

NAZARÉ AUGUSTA DA SILVA
*02/12/1961 +09/06/2011

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
*10/06/1924 +09/06/2011

ANA GONÇALVES GARCIA
*25/02/1928 +09/06/2011

PEDRO LEME DE SOUZA
*27/05/1941 +09/06/2011

ALZIRA CELESTINO SERODIO
*12/06/1935 +10/06/2011

BERLOLINO GOMES
*24/08/1934 +11/06/2011

ALEXANDRE CARDOSO VAZ
*21/04/1975 +11/06/2011

LUCIA BENTO CELESTINO
*22/05/1926 +11/06/2011

DORIVAL MEIRA
*08/03/1943 +12/06/2011

OLINDA RIBEIRO
*11/09/1965 +13/06/2011

SAMUEL DE MORAES COSTA
*03/05/1944 +13/06/2011

EDMUNDO TRENCH
*06/02/1919 +13/06/2011

ANTONIO DE SOUZA PINTO
*18/09/1924 +13/06/2011

JAYME LOPES DE ANDRADE
*20/10/1953 +13/06/2011

APPARECIDA BRANDI CORSINO
*01/09/1931 +14/06/2011

RITSUKO TAKABATAKE NAKAMURA
*25/01/1927 +14/06/2011

CLAUNIDEI RODRIGUES LOPES
*01/05/1954 +15/06/2011

CARMEN BENEDITA TRUMETA
*12/02/1936 +17/06/2011

MACIEL CARVALHO ALVES
*11/04/1979 +17/06/2011

JOÃO DA SILVA
*20/09/1930 +17/06/2011
OSVALDO DE ALMEIDA
*30/12/1935 +20/06/2011

FALECIMENTOS
FALECIMENTOS PERÍODO DE

09/06/11 A 20/06/2011

Avaré se despediu de um herói
Faleceu, aos 92 anos,

na madrugada do último
dia 13 de junho o ex-com-
batente Edmundo Trench,
integrante da tropa avare-
ense que fez parte da For-
ça Expedicionária Brasi-
leira (FEB) e combateu
na Itália durante a 2ª
Guerra Mundial.

Neto do coronel Ed-
mundo Trench Júnior,
prefeito de Avaré entre
1905 e 1911, ele era vi-
úvo da professora Zil-
da de Freitas Trench,
com quem teve as fi-
lhas Maria Olímpia e
Maria Olívia.

Em honra do antigo

pracinha, a quem quali-
ficou como herói nacio-
nal, o Executivo decre-
tou luto oficial no muni-
cípio por três dias.

Trench mereceu ho-
menagens do Tiro de
Guerra em seu sepulta-
mento. Um grupo de
atiradores, sob o co-
mando do sargento Ro-
bson, depôs a bandeira
nacional sobre o esqui-
fe do velho soldado e,
antes do sepultamento,
entoou a Canção do Ex-
pedicionário, emocio-
nando parentes e ami-
gos presentes no Cemi-
tério Municipal.

RETIRE GRATUITAMENTE O
SEMANÁRIO OFICIAL DA

ESTÂNCIA  TURÍSTICA DE AVARÉ
NO PAÇO MUNICIPAL,

CENTRO ADMINISTRATIVO E
NAS BANCAS.

Edmundo
Trench: herói

de guerra.

Vítor e Natália, netos de Flora e Paschoal Bocci, folheando edições antigas do jornal O Avaré

C U L T U R A :

Flora Bocci entrega acervo histórico ao município

Pesquisadora e au-
tora de livros sobre a
história de Avaré,  a
professora Flora Mar-
tins Barbosa Bocci en-
t r egou  à  Sec re t a r i a
Municipal de Cultura o
acervo de jornais an-
t igos guardados por
seu marido, o advoga-
do e memorialista Pas-

choa l  Bocc i  (1912-
1977).

A farta documenta-
ção, contudo, requer
c u i d a d o s  e s p e c i a i s
porque a maior parte
dos  exemplares  não
está em condições de
ser manuseada. O ma-
terial estava arquivado
na casa da família Boc-

ci, em São Paulo, des-
de a década de 1960.

Para evitar  que a
a ç ã o  d o  t e m p o  e  a
umidade comprome-
tam ainda mais esse
material de grande va-
lor histórico, os exem-
plares de jornais de di-
ferentes períodos fo-
ram embalados e al-

guns deles já tem mais
de cem anos.

O pro je to  da  Se-
cretaria da Cultura é
buscar apoio de orga-
nismos especializados
na digitalização de do-
cumentos antigos com
a finalidade de preser-
var a memória avare-
ense.
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M E M Ó R I A   V I V A :

Nos alicerces do Largo São João
Como surgiu a praça mais tradicional de Avaré

GESIEL JÚNIOR

Fins do século deze-
nove. Devotos de São
João Batista, a maioria
de origem italiana, ten-
cionavam erguer uma
capela no exato lugar
onde está hoje o coreto
da praça central do co-
mércio avareense.

A ideia, entretanto, não
foi além dos alicerces de-
vido a uma tragédia im-
pensada que envolveu um
grupo de operários cala-
breses contratados para
construir a igreja. Eles de-
sentenderam-se entre si
devido a rixas antigas. A
violência foi tanta a ponto
de causar algumas mortes.

Ainda menino, o cro-
nista Jango Pires conta
que um amigo lhe des-
creveu a barbárie vista
na praça. Uma das víti-
mas, gravemente ferida
no dorso, chegou a ago-
nizar vertendo “banha
amarela”. O triste episó-
dio pôs fim ao projeto
do templo, mas os ali-
cerces ali ficaram larga-
dos por muitos anos.

NA BRASA – Na-
quela área descampada –
chamada então de pátio
de São João - era onde
aconteciam os folguedos
juninos, eventos introdu-
zidos na Vila do Rio
Novo por influência dos
portugueses radicados na
região. Com adesão de
negros e índios essas ma-
nifestações foram de
grande importância soci-
al a ponto de influenciar
nos usos e costumes do
povo avareense.

Primeiro coreto do Largo São: cena da Avaré de antigamente.

O Largo São João em obras: iniciativa do intendente Edmundo Trench, 1905

Crenças, superstições,
músicas e danças agita-
vam o mês de junho,
como o costume de cami-
nhar descalço sobre bra-
sas acesas. Jango Pires
assim relatou: “Vi o preto
Benedito aleijado, sem um
braço, passar sobre o bra-
seiro da caieira de São
João e em seguida Apare-
cida de Carvalho, filha da
parteira Dona Mariana,
deixar os tamancos e pas-
sar também três vezes. A
moça Menica (Guilhermi-
na Ferezin, esposa de José
Alves Esteves) brincando
por lhe faltar a convicção
da fé, pulara no braseiro
e saíra gritando com uma
brasa no calcanhar”.

Outro rito costumeiro
para celebrar São João Ba-
tista envolvia grupos de
moças para conduzir o mas-
tro e sua respectiva bandei-
ra. Cabia ao festeiro, tam-
bém capitão do mastro, er-
guê-lo. A festa terminava
com o batismo da imagem
do santo, que em procissão
era levada, às quatro horas
da madrugada, para ser
imersa nas águas do córre-
go que passava bem perto
da futura praça.

NO LARGO – Esco-
lhido para a Intendência de
Avaré em 1905, o coronel
Edmundo Trench, presi-
dente do Diretório do Par-
tido Republicano, iniciou
sua gestão contratando
obras importantes, como as
da construção do 1º Grupo
Escolar, das duas primeiras
escolas rurais, da avenida do
cemitério, da Santa Casa de
Misericórdia e do Mercado
Municipal.

Nessa época, ainda se-
gundo Jango Pires, a cal-
ma predominava na polí-
tica e nem havia persegui-
ções. Ele qualificava Tren-
ch como “chefe bondoso”
de uma cidade onde “tudo
corria às maravilhas – tudo
estacionado”.

Em fase de novos em-
preendimentos é que o in-
tendente determinou a ur-
banização da área central
da cidade no quadrilátero
entre as Ruas Alagoas,
Rio de Janeiro, Maranhão
e Rio Grande do Sul.

Retirados os alicerces
abandonados da igreja e,
feito o paisagismo do lo-
cal, surgiu uma praça po-
pular com feições atraen-
tes. No primeiro coreto a

Banda Musical Itagyba
apresentava suas anima-
das retretas dominicais.

Aos poucos a praça
veria em seus limites
crescer palmeiras imperi-

ais, cedros do Lìbano e
ipês. E, ao seu redor, nas
casas comerciais e resi-
denciais ali instaladas, iri-
am nascer figuras magis-
trais da história literária e

científica do país, como
o escritor e filósofo Her-
culano Pires e a cientis-
ta Diva Diniz Corrêa.
Precisamente ali, no
Largo São João...
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Jonny Job, Ronaldo Peres e Fernando Sanfa: os Clã Destinos

M Ú S I C A :

Clã Destinos lança “Só Se For Agora” no próximo dia 22
A banda avareense

Clã Destinos, integrada
por Ronaldo Peres (voz e
violão), Fernando Sanfa
(acordeon) e Jonny Job
(violino), lança no próxi-
mo dia 22, na Fundação
Regional Educacional de
Avaré - FREA -, a partir
das 20h00, o seu primei-
ro CD autoral, intitulado
“Só Se For Agora”.

A banda entrou em
estúdio para gravar o CD,
produzido por Fernando
Sanfa, no final de 2010,
que agora será lançado
oficialmente em Avaré. As
músicas versam o dia-a-
dia, as atitudes, os altos e
baixos, o momento pre-
sente, com muita positi-
vidade e criatividade com
pitadas de reggae, ska,
rock e pegadas de música
brasileira, latina e norte-
americana.

“O Que Eu Quero”,
música que abre o CD,
mostra uma mistura de so-
noridades e letras inteli-
gentes (“Eu quero um
copo de Claudinha Leite,
quero andar com as per-
nas da Ivete, quero cor-
rer como Airton sempre
primeiro em cena...”). O
CD segue com “Peço Pra
Ontem”, “Só Se For Ago-

ra”, que é a faixa que dá
nome ao álbum e ao
show, mostrando a ener-
gia da banda com muito
swing e positividade,
“Não Te Amo Só Por
Isso”, “Cadê Você”, “Ma-
ria Tereza”, “Transmis-
são”, entre outras, num
total de 10 canções pró-
prias.

O Clã
Tudo começou em

2004, quando Ronaldo,
Jony e Fernando se uni-
ram para tocar covers nas
ruas de Avaré durante o
período natalino. Após
essas apresentações,
acontecimentos positivos
os levaram a formação da
banda, que até então era
somente um trio. Entra-
ram Patric, na batera e
Mauricio, no baixo.

Enquanto tocavam em
bares e casas noturnas da
cidade, região e São Pau-
lo, o Clã Destinos desen-
volvia músicas próprias.
Com os arranjos diferen-
ciados propiciados pelos
solos de violino e acorde-
om, gravaram quatro CDs
com releituras de suces-
sos internacionais, de ar-
tistas como Bob Marley,
U2, The Doors, The Be-
atles e outros.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Centro Administrativo Municipal -

Departamento de ISS E Fiscalização
AVISO

Atenção proprietários de terrenos
localizados na Estância Turística de Avaré
Ficam NOTIFICADOS todos os proprietários de ter-
renos urbanos localizados na  Estância Turística de
Avaré,  para a limpeza periódica dos mesmos (Lei
332/95), sob pena de não o fazendo, serem autua-
dos, ou ainda , roçados pela Municipalidade, e o va-
lor referente aos serviços, (Lei 136/10)  , ser lançado
em DÍVIDA, no cadastro do imóvel.
Avaré, 28 de abril de 2011

Flávio Valentin Denardi - RG. 4.577.221-6
Supervisor Depto. de Fiscalização

O Centro de Educa-
ção Infantil “Profª Olga
Girardi de Brito” iniciou
na terça-feira, 14, o Pro-
jeto Afetividade com pa-
lestra das psicólogas Na-
thália e Kelly, do Centri-
nho. Esse Projeto visa à
diminuição da agressivi-
dade e intolerância que
está sendo refletida no
espaço escolar.

As psicólogas falaram
sobre a importância do
afeto na fase inicial da
vida do ser humano, ex-
plicando que na 1ª infân-
cia é formada a moral e a
personalidade de cada in-
divíduo, que todo adulto
é o reflexo dos estímulos
e influências que recebem
do meio em que vive en-
quanto criança. Através
do afeto consegue-se di-
minuir a agressividade
entre as crianças e mos-

CEI “Olga Girardi” inicia Projeto Afetividade
E D U C A Ç Ã O :

Jonny Job, Ronaldo Peres e Fernando Sanfa: os Clã Destinos
trar que o carinho e a con-
versa são os melhores ca-
minhos para resolução de
problemas.

O Projeto tem por ob-
jetivo resgatar valores

como respeito, amizade,
caráter, assim como tra-
balhar as emoções e as
relações inter e intra pes-
soal, entre outros.

O evento contou com

a presença de vários pais
e no final da palestra hou-
ve troca de abraços entre
os presentes, parte de uma
dinâmica para comprovar
a eficácia da afetividade.
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Governo Municipal aumenta salários
dos servidores municipais em 6,53%

Sensível às causas dos
servidores públicos muni-
cipais, o Executivo Muni-
cipal enviou Projeto de Lei
à Câmara Municipal em
que reajusta os salários dos
funcionários em 6,53%,
válido a partir de 1º de ju-
lho. O Projeto foi aprova-
do por unanimidade.

A condição para que o
aumento fosse dado, se-
gundo o Executivo, é que
ele ocorresse em duas ve-
zes, sendo 1% para aten-
der ao previsto na lei do pla-
no de cargos e carreiras e
mais 2,2%, perfazendo um

total de 3,2%. A outra par-
te do aumento virá no dia
1º de novembro, quando os
salários serão reajustados
em mais 3,2%.

O cálculo de um au-
mento sobre o outro che-
ga-se ao aumento de
6,53%. O aumento supe-
ra a inflação do período
que foi de 6.2. Com isso,
o Executivo cumpre com
o compromisso firmado
com os servidores, valori-
zando-os com a criação do
Plano de Cargos e Carrei-
ra, tão sonhado pelos fun-
cionários.

Avaré realiza a II Conferência Municipal de Saúde

F U N C I O N A L I S M O :

A Prefeitura de Avaré,
através da Secretaria Mu-
nicipal da Saúde, convi-
da a população para a II
Conferência Municipal de
Saúde, que neste ano traz
o tema “Todos usam o
SUS! SUS na Segurida-
de Social, Política Públi-
ca, patrimônio do Povo
Brasileiro”.

O evento será realizado
no dia 29 de junho de

C O N V I T E :

Rua Rio de Janeiro, 1640
Estância Turística de Avaré/SP

2.011, das 08h00 às 16h00
no auditório da Faculdade
EDUVALE, localizada a
Avenida Misael Euphrásio
Leal n.º 347 – Jardim
América. A II Conferên-
cia Municipal da Saúde é
uma etapa da VI Confe-
rência Estadual da Saúde
e da XIV Conferência Na-
cional de Saúde, que acon-
tecerá no final deste ano
em Brasília.

A Conferência é o
maior espaço de contro-
le social e participação
popular na saúde. Esta
consiste em um fórum
de discussão onde os re-
presentantes da socieda-
de expõem seus pontos
de vista, opiniões, difi-
culdades sobre as polí-
ticas e sobre o sistema
de saúde, além dos as-
suntos que interessam

especificamente ao mu-
nicípio.

Ao final, serão encami-
nhadas propostas para se-
rem debatidas nas etapas
estaduais e federal. Dele-
gados eleitos em todos os
municípios farão parte da
das discussões nessas ou-
tras duas etapas, visando
à aprovação das propos-
tas encaminhadas por suas
respectivas cidades.
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M E I O   A M B I E N T E :

Secretaria promove Circuito de Eventos
Na semana em que se

comemorou o “Dia Mun-
dial do Meio Ambiente”,
a Secretaria Municipal do
Meio Ambiente realizou
um circuito de eventos em
Avaré.

O circuito teve início
no domingo, 05, com o
evento “Enquanto o Lago
Não Vem” promovido
pelo Horto Florestal, no
qual a Secretaria distribuiu
mudas arbóreas diversas,
principalmente de espéci-
es frutíferas, colaborando
na ação e incentivando o
plantio pelos visitantes.
No dia 06, a Secretaria
Municipal do Meio Am-
biente promoveu uma pa-
lestra sobre coleta seleti-
va para os funcionários da
empresa Consórcio Gal-
vão Constran em Cer-
queira César; na ocasião
também divulgou os pro-
jetos, plantios e ações de-
senvolvidos na Secretaria.

Nos dias 08 e 09 foi
realizado o VI Fórum de
Educação Ambiental e In-
tegração Regional, contan-
do com exposição dos
materiais reciclados ela-
borados pela SMMA e,
ainda, animais de espéci-
es silvestres empalhados.

Produtos confeccionados com materiais recicláveis

A abertura oficial deste
evento ocorreu no dia 08
e contou com a presença
de membros do Governo
Municipal, de represen-
tantes da Câmara Muni-
cipal, do gerente da Agên-
cia Ambiental/CETESB
Dr. Marcio Lourenço e do
professor Valdir Ferrari
representando a Faculda-
de EDUVALE. O pales-
trante convidado foi o
policial ambiental Rinaldo
Donizete Silveira.

O encerramento do
circuito se deu no dia 9
com dinâmicas e aborda-
gens específicas para alu-
nos, professores, associ-
ações, entidades de clas-
se e representantes de ór-
gãos estaduais e munici-
pais. O VI Fórum teve
por objetivo, conscienti-
zar a população sobre a
importância das florestas
urbanas e rurais, que
mantêm a qualidade das
águas, a recarga dos len-
çóis freáticos, a proteção
das nascentes, evitando
que a poluição do ar se
aglomere junto ao ser hu-
mano e, principalmente,
garante o oxigênio que to-
dos necessitam para for-
mar a vida no planeta.

Telecentro Comunitário
O Telecentro Comunitário, encontra-se em
funcionamento na Rua: Maranhão nº1579,
centro, das 08:00 ás 17:30horas, à disposi-
ção das Indústrias, Comércios e população
em geral.
É importante ressaltar que o Telecentro encontra-
se disponível para realizações de trabalhos, currí-
culos, acesso a Internet, entre outros, com objeti-
vo de realizar trabalhos profissionais e educacio-
nais, colaborando assim para a informatização da
população em geral.
Estamos a disposição para quaisquer esclareci-
mentos, lembrando que o TELECENTRO está vin-
culado com a Secretaria de Indústria, Comércio,
Ciência e Tecnologia.
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R E L I G I Ã O :

Ruas enfeitadas com temas religiosos é a marca da procissão

Procissão de Corpus Christi reunirá
milhares de fiéis em Avaré

A tradicional procis-
são de Corpus Christi,
que celebra a presença
real de Cristo na Euca-
ristia, em 2011, ocorrerá
no feriado nacional do dia
23 de junho e terá como
tema “Fraternidade e a
vida no planeta – a natu-
reza geme em dores de
parto”.

Além da celebrar a Eu-
caristia, às 16h 00, em
frente a Igreja de São Be-
nedito, os padres da cida-
de de Avaré decidiram de-
monstrar toda a preocupa-
ção da igreja com o Meio
Ambiente. Os fiéis poderão
apreciar, neste ano, dese-
nhos que versarão sobre a
criação da natureza, a im-
portância da água como
fonte da vida, a poluição
dos rios e oceanos, o des-
matamento, a sustentabili-
dade e a preservação da
natureza.

Também será realiza-
da a 3ª edição do Concur-
so de Redação, as 15h 30,
no largo São Benedito,
entre os alunos da rede
municipal de ensino e as
três melhores receberão
premiação. O objetivo do
concurso é incentivar os
alunos a escreverem tex-
tos reflexivos abordando a
importância da preserva-
ção do Meio Ambiente.

Ministério das Comunicações

Avaré terá emissora
de rádio educativa

C O M U N I C A Ç Õ E S :

Em visita ao Mi-
nistério das Comuni-
cações, em Brasília,
no último dia 09, re-
presentante da Secre-
tar ia  Municipal  de
Comunicação proto-
colou pedido mani-
festando interesse da
Prefeitura de Avaré
na  implantação de
emissora  de  rád io
educativa.

O projeto básico
desenvolvido pelo es-
pecialista em rádios,
Marcos Padredi apre-
senta o objetivo da
emissora que valori-
za a disseminação do
c o n h e c i m e n t o  n a s
áreas da saúde, edu-
cação, cultura, pres-
tação de serviços e
noticias do legislati-
vo, executivo e judi-
ciário local.

O Ministério das
Comunicações solici-
tará os documentos

necessários para for-
malização da conces-
são à Prefeitura, que
será responsável pela
administração da rá-
dio e produção dos
programas. As ques-
tões de ordem técni-
ca estão adiantadas e
o canal 292-E já foi
c r i a d o  p a r a  a  f r e -
q ü ê n c i a  m o d u l a d a
(FM) de 106,3 Mhz.
A  t r a n s m i s s ã o  s e
dará em classe C, o
que permitirá um si-
nal de qualidade para
todas as regiões de
Avaré.

Para  o  Governo
Municipal, uma rádio
educativa em Avaré
será um importante
meio de disseminação
da cultura, da arte. A
emissora será mantida
com apoio cultural e
não veiculará propa-
gandas como fazem as
rádios comerciais.


