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Avaré foi palco de
um grande encontro re-
gional para capacitar in-
terlocutores do Projeto
Ambiental Estratégico
“Município Verde”. O
evento, fruto de um par-
ceria entre a Secretaria
Municipal e a Secreta-
ria de Estado do Meio
Ambiente, reuniu repre-
sentantes de 36 prefei-
turas e contou com a
expressiva participação
de prefeitos, vice-pre-
feitos, vereadores e se-
cretários municipais da
região. No total, 39 in-
terlocutores receberam
instruções e saíram com
certificados de capacita-
ção.

De capela à estância: o percurso de Avaré

Avaré sediou encontro regional do “Município Verde” com

participação do Secretário de Estado do Meio Ambiente
Durante o evento, o Governo do Estado anunciou a doação de um caminhão de lixo para o município e a instalação de uma agencia da CE-

TESB. Depois de anos tentando encontrar alternativas, o Governo municipal tem a solução para retirada do amianto.

Talvez ninguém te-
nha se lembrado do fato,
praticamente esquecido,
mas nesta sexta-feira,
29 de maio, a cidade
recebia, há 118 anos, o
nome de Avaré. O fato
ocorreu em 1891. A
propósito, da formação

de uma capela ao esta-
belecimento de um mu-
nicípio, existe um per-
curso de denominações.
Entenda melhor quais
são e o que significam
lendo a crônica do pes-
quisador Gesiel Júnior
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Fundação Regional Educacional de Avaré – FREA
Extratos de Contratos Firmados em 2009

Modalidade: Inexigibilidade nº. 001/09 – Processo nº. 005/2009
Contratante: Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA
Contratada: Q.I. Quality Informática Ltda.
Objeto: O presente contrato tem por objeto a concessão do
direito de uso de uma cópia do sistema QI-BIB WEB – BIBLIOTE-
CA INFORMATIZADA para instalação em um único equipamen-
to, podendo ser acessado a partir deste, por outros equipamen-
tos conectados em rede, bem como a documentação técnica e
os serviços necessários ao funcionamento do mesmo.
Valor Global: R$ 3.028,08 (Três mil vinte e oito Reais e oito
centavos).
Data da Assinatura do Contrato: 01/04/2009

Laura Mendes Cardoso – Presidente LP/FREA

Modalidade: Pregão Presencial nº. 003/09 – Processo nº. 009/
2009
Contratante: Fundação Regional Educacional de Avaré - FREA
Contratada: Andréia Bergamini Tinos - ME
Objeto: Contratação de uma empresa para Execução de Servi-
ços de locação e manutenção de equipamento digital do tipo
copiadora conforme quantidades e especificações contidas no
Edital.
Valor Global: R$ 57.000,00 (Cinqüenta e sete mil reais).
Data da Assinatura do Contrato: 30/04/2009

Laura Mendes Cardoso – Presidente LP/FREA

Modalidade: Dispensa de Licitação nº. 005/09 – Processo nº.
Ouvidoria Municipal: 0800-7700133

LEIS

Lei nº 1.182, de 28 de maio de 2.009.
Dispõe sobre requerimento, confissão e parcelamento de débi-
tos relativos às contribuições sociais da Fundação Regional
Educacional de Avaré – FREA junto à Receita Federal do Brasil.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística Tu-
rística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas
por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a requerer,

Lei nº 1.181, de 26 de maio de 2.009.
Dispõe sobre alteração do artigo 6º da Lei nº 1.171, de 14 de
abril de 2009.

ROGELIO BARCHETI URREA, Prefeito da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turistica de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:-
Artigo 1º - O artigo 6º da Lei nº 1.171, de 14 de abril de 2009,
passa a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 6º - Ficam revogadas as Leis Municipais nº 726, de 18 de
março de 2005; 914, de 15 de março de 2007 e 1.133-A, de 24
de dezembro de 2008.
Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 26 de maio de
2.009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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- Elabora pareceres, presta esclarecimentos e orientação técnica às áreas de recursos humanos
e de pessoal, nas questões pertinentes aos servidores do quadro de pessoal da administração
pública municipal.
- Executa outras funções correlatas determinadas pelo superior imediato.
ESPECIFICAÇÕES:
- Escolaridade: Curso superior completo (Direito/Ciências Jurídicas) e respectiva inscrição na
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil.
- Experiência: Comprovada de no mínimo dois anos.
- Iniciativa/Complexidade: Executa tarefas de natureza complexa e especializada que reque-
rem conhecimento técnico específico, exigindo capacidade e discernimento para tomada de deci-
sões, constante atualização e aperfeiçoamento, recebe supervisão do superior imediato.
- Esforço físico: Normal.
- Esforço mental: Constante.
- Esforço visual: Normal.
- Responsabilidade/Dados confidenciais: Lida com informações, dados e documentos de
caráter sigiloso.
- Responsabilidade/Patrimônio: Pelos equipamentos, materiais e documentos que utiliza e ou
tem acesso.
- Responsabilidade/Segurança de terceiros: Inexistente.
- Responsabilidade/Supervisão: Eventualmente coordena, treina, orienta e supervisiona o
trabalho desempenhado por outros servidores e estagiários, dentro de sua unidade de trabalho.
- Ambiente de trabalho: Normal de escritório, sujeito a trabalho externo, inclusive com desloca-
mento para outras cidades e estados.

ANEXO V
 DESCRIÇÃO DE CARGO ASSESSOR JURÍDICO

Descrição Sumária:
Compreende as tarefas que se destinam ao assessoramento e orientação jurídica da administra-
ção pública municipal, em especial do Chefe do Executivo Municipal.
Provimento                                 Comissão
Regime Jurídico                    Estatutário
Regime Previdenciário       INSS / ou Avaréprev, se titular de outro cargo efetivo
Descrição Detalhada:
- Estuda e ou examina documentos jurídicos e de outra natureza, analisando seus conteúdos, com
base nos códigos, leis, jurisprudência e outros documentos, para emitir pareceres.
- Representa o Chefe do Poder Executivo Municipal, em Juízo ou fora dele, acompanhando os
processos e defendendo os interesses daquele, quando ligados às suas funções e ou atividades
públicas.
- Presta assistência ao Chefe do Poder Executivo em assuntos de natureza jurídica, elaborando e
ou emitindo pareceres nos processos administrativos, visando assegurar a correta interpretação
e o fiel cumprimento de Leis e regulamentos.
- Redige documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de
natureza administrativa, fiscal, cível, comercial,trabalhista, penal e outras, aplicando a respectiva
legislação vigente, para utilizá-las na defesa do melhor interesse da administração municipal.
- Propõe e contesta ações, quando há interesse do Chefe do Executivo Municipal, desde que
correlato às funções e ou atribuições inerentes ao cargo daquele.
- Examina os textos de projetos de leis que serão encaminhados à Câmara, bem como, as
emendas propostas, elaborando pareceres quando for o caso, para garantir o cumprimento da
legislação vigente.
– Mantém contato com consultoria e assessoria técnica especializada e participa de eventos
específicos da área, para se atualizar nas questões jurídicas pertinentes à administração munici-
pal.
-  Acompanha publicações, livros técnicos, bem como, legislações municipais, estaduais e federal,
para cumprimento dos procedimentos legais em vigor.
- Elabora pareceres, presta esclarecimentos e orientação técnica ao Chefe do Executivo Munici-
pal, nas diversas áreas da administração pública municipal.
– Executa outras funções correlatas determinadas pelo superior imediato.
ESPECIFICAÇÕES:
- Escolaridade: Curso superior completo (Direito/Ciências Jurídicas) e respectiva inscrição na
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil.
- Experiência: Comprovada de no mínimo dois anos.
– Iniciativa/Complexidade: Executa tarefas de natureza complexa e especializada que reque-
rem conhecimento técnico específico, exigindo capacidade e discernimento para tomada de deci-
sões, constante atualização e aperfeiçoamento, recebe supervisão do superior imediato.
- Esforço físico: Normal.
- Esforço mental: Constante.
- Esforço visual: Normal.
- Responsabilidade/Dados confidenciais: Lida com informações, dados e documentos de
caráter sigiloso.
- Responsabilidade/Patrimônio: Pelos equipamentos, materiais e documentos que utiliza e ou
tem acesso.
- Responsabilidade/Segurança de terceiros: Inexistente.
- Responsabilidade/Supervisão: Eventualmente coordena, treina, orienta e supervisiona o
trabalho desempenhado por outros servidores e estagiários, dentro de sua unidade de trabalho.
-  Ambiente de trabalho: Normal de escritório, sujeito a trabalho externo, inclusive com desloca-
mento para outras cidades e estados.

ANEXO VI
   DESCRIÇÃO DE CARGO ASSESSOR JURÍDICO DE LICITAÇÕES

Descrição Sumária:
Compreende as tarefas que se destinam a assessorar e representar juridicamente a administra-

ção pública municipal e representá-la em Juízo ou fora dele, nas ações em que esta for Autora ou
interessada, correlatas às licitações públicas.
Provimento                                   Comissão
Regime Jurídico                      Estatutário
Regime Previdenciário         INSS / ou Avaréprev, se titular de outro cargo efetivo
Descrição Detalhada:
- Estuda ou examina documentos jurídicos e de outra natureza, analisando seus conteúdos, com
base nos códigos, leis, jurisprudência e outros documentos, para emitir pareceres.
- Representa o Município em Juízo ou fora dele, acompanhando o processo e defendendo os
interesses da administração municipal, quanto a matéria correlata às licitações públicas.
- Presta assistência à Comissão de Licitações do Município em assuntos de natureza jurídica,
elaborando e ou emitindo pareceres nos processos administrativos e licitatórios, visando assegu-
rar a correta interpretação e o fiel cumprimento de Leis e regulamentos.
- Redige documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de
natureza administrativa, fiscal, cível, comercial, trabalhista, penal e outras, aplicando a respectiva
legislação vigente, para utilizá-las na defesa do melhor interesse da administração municipal.
- Colabora e assessora a Comissão de Licitações, quando solicitado e quando houver correlação
com a área de direito.
- Mantém contato com consultoria e assessoria técnica especializada e participa de eventos
específicos da área, para se atualizar nas questões jurídicas pertinentes à administração munici-
pal.
- Acompanha publicações, livros técnicos, bem como, legislações municipais, estaduais e federal,
para cumprimento dos procedimentos legais em vigor.
- Presta esclarecimento aos serviços que atendem aos munícipes e aos participantes dos proce-
dimentos licitatórios realizados pelo Município.
- Executa outras funções correlatas determinadas pelo superior imediato.
ESPECIFICAÇÕES:
- Escolaridade: Curso superior completo (Direito/Ciências Jurídicas) e respectiva inscrição na
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil.
- Experiência: Comprovada de no mínimo dois anos.
- Iniciativa/Complexidade: Executa tarefas de natureza complexa e especializada que reque-
rem conhecimento técnico específico, exigindo capacidade e discernimento para tomada de deci-
sões, constante atualização e aperfeiçoamento, recebe supervisão do superior imediato.
- Esforço físico: Normal.
- Esforço mental: Constante.
- Esforço visual: Normal.
- Responsabilidade/Dados confidenciais: Lida com informações, dados e documentos de
caráter sigiloso.
- Responsabilidade/Patrimônio: Pelos equipamentos, materiais e documentos que utiliza e ou
tem acesso.
- Responsabilidade/Segurança de terceiros: Inexistente.
- Responsabilidade/Supervisão: Eventualmente coordena, treina, orienta e supervisiona o
trabalho desempenhado por outros servidores e estagiários, dentro de sua unidade de trabalho.
- Ambiente de trabalho: Normal de escritório, sujeito a trabalho externo, inclusive com desloca-
mento para outras cidades e estados.

ANEXO VII
        DESCRIÇÃO DE CARGO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Descrição Sumária:
Compreende as tarefas que se destinam a assessorar e representar juridicamente a administra-
ção pública municipal e representá-la em Juízo ou fora dele, nas ações em que esta for Autora ou
interessada, além de organizar e ordenar as rotinas de trabalho desenvolvidas pela Procuradoria
Geral do Município.
Provimento                                Comissão
Regime Jurídico                    Estatutário
Regime Previdenciário       INSS / ou Avaréprev, se titular de outro cargo efetivo
Descrição Detalhada:
- Estuda ou examina documentos jurídicos e de outra natureza, analisando seus conteúdos, com
base nos códigos, leis, jurisprudência e outros documentos, para emitir pareceres.
- Representa o Município em Juízo ou fora dele, acompanhando o processo e defendendo os
interesses da administração municipal.
- Presta assistência às unidades administrativas em assuntos de natureza jurídica, elaborando e
ou emitindo pareceres nos processos administrativos, visando assegurar a correta interpretação
e o fiel cumprimento de Leis e regulamentos.
-Promove a cobrança judicial da dívida ativa e de qualquer outro crédito do Município, com obser-
vância no cumprimento de normas quanto aos prazos legais para liquidação dos mesmos.
- Redige documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de
natureza administrativa, fiscal, cível, comercial, trabalhista, penal e outras, aplicando a respectiva
legislação vigente, para utilizá-las na defesa do melhor interesse da administração municipal.
- Propõe e contesta ações, quando há interesse do Município.
- Colabora e assessora as Secretarias e repartições Municipais, quando solicitado e quando
houver correlação com a área de direito.
- Examina os textos de projetos de leis que serão encaminhados à Câmara, bem como, as
emendas propostas, elaborando pareceres quando for o caso, para garantir o cumprimento da
legislação vigente.
- Mantém contato com consultoria e assessoria técnica especializada e participa de eventos
específicos da área, para se atualizar nas questões jurídicas pertinentes à administração munici-
pal.
- Acompanha publicações, livros técnicos, bem como, legislações municipais, estaduais e federal,
para cumprimento dos procedimentos legais em vigor.
- Presta esclarecimento aos serviços que atendem aos munícipes nas questões fiscais.
- Representa a administração pública municipal perante juízos de quaisquer instâncias e tribunais,
para a defesa dos direitos e interesses do Município.
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Avaré sediou encontro regional do “Município Verde” com

participação do Secretário de Estado do Meio Ambiente
Durante o evento, o Governo do Estado anunciou a doação de um caminhão de lixo para o município e a instalação de uma agencia da CETESB. Depois de anos

tentando encontrar alternativas, o Governo municipal tem a solução para retirada do amianto.

Avaré foi palco de
um grande encontro re-
gional para capacitar in-
terlocutores do Projeto
Ambiental Estratégico
“Município Verde”. O
evento, fruto de uma
parceria entre a Secre-
taria Municipal e a Se-
cretaria de Estado do
Meio Ambiente, reuniu
representantes de 36
prefeituras e contou com
a expressiva participa-
ção de prefeitos, vice-
prefeitos, vereadores e
secretários municipais
da região. No total, 39
interlocutores recebe-
ram instruções e saíram
com certificados de ca-
pacitação.

Na abertura da 12a.
edição do curso, o Se-
cretário de Estado do
Meio Ambiente, Xico
Graziano, destacou a
importância da presen-
ça maciça dos represen-
tantes municipais, expli-
cando que a sua partici-
pação é fundamental
para o sucesso da polí-
tica ambiental no Esta-
do.

O Secretário, lem-
brando que o ex-gover-
nador Franco Montoro
já preconizava a partici-
pação dos municípios, a
descentralização e o for-
talecimento do interior,
como condição funda-
mental para o êxito das
políticas públicas, reafir-
mou que o Governo do
Estado está dando o
apoio às Prefeituras que

estiverem buscando ini-
ciativas e aprimoramen-
to em suas políticas am-
bientais, em especial
neste momento de crise
econômica. “Já solicitei
ao governador Serra e
recebi sinal verde:
Zero de contrapartida
financeira dos municí-
pios, que forem bene-
ficiados no Projeto.”,
anunciou.

Ele recebeu um per-
gaminho com o decreto
de “Hóspede Oficial do
Município”.

A região será bene-
ficiada com uma agên-
cia ambiental da Com-
panhia de Tecnologia de
Saneamento Ambiental
– CETESB, com sede
em Avaré. O Governo
Municipal estará regula-
rizando a doação de
uma área e a previsão é
que em 60 dias a agên-
cia comece a funcionar.

Durante o evento
aconteceram atos de
formalização das prefei-
turas no Projeto Muni-
cípio Verde. Os cursos
de capacitação dos in-
terlocutores municipais
durou três dias e foram
ministrados pelos espe-
cialistas da CETESB e
da Secretaria Estadual
do Meio Ambiente, que
transferem seu conheci-
mento em termos de es-
truturação de conselhos
municipais e secretarias
de meio ambiente, mo-
nitoramento da poluição
atmosférica e das águas,

recomposição e prote-
ção das matas ciliares,
reserva legal e outros
assuntos ambientais.
Coleta do Lixo

O Governo do Es-
tado doou para Avaré
um caminhão de lixo
equipado com coletor e
compactador. Orçado
em cerca de R$ 300 mil
o caminhão reforçará a
frota da coleta diária
desenvolvida pela Se-
cretaria Municipal do
Meio Ambiente.
Compromisso

Em contrapartida à
doação do caminhão, a
Prefeitura vai retirar

todo o amianto deposi-
tado em um terreno de
uma empresa em Avaré.
O amianto é canceríge-
no e causa doenças pul-
monares. A inalação
dessa substância é con-
siderada extremamente
nociva à saúde.

Essa medida da Pre-
feitura de Avaré se coa-
duna com uma corrente
internacional para elimi-
nar o uso do amianto
que já foi banido dos
Estados Unidos e em
quase toda a União Eu-
ropéia. No Brasil, sua
utilização ainda é permi-
tida, mas o Congresso

Nacional tem um proje-
to para que ela diminua
progressivamente e seja
totalmente abolida.
Amianto

A periculosidade do
amianto é explicada pela
sua ação no organismo,
uma vez dentro do cor-
po humano, as fibras
microscópicas do pó de
amianto nunca mais são
eliminadas. Essas fibras
estimulam as mutações
celulares que são a ori-
gem dos tumores. Al-
guns médicos afirmam
que o risco surge ape-
nas quando o material é
partido, rachado ou da-

nificado, e seu pó libe-
rado no ambiente. Por-
tanto, beber água de
uma caixa d’água de
amianto não é perigoso.

Estudos da Organi-
zação Mundial de Saú-
de (OMS) mostram que
a exposição ao minério
causa danos irreversí-
veis à saúde como tu-
mores e doenças pul-
monares.
Retirada

O Governo Munici-
pal contratará empresa
especializada no trans-
porte de produtos quí-
micos e encaminhará o
amianto para armazena-
mento.

SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO
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T U R I S M O :

Alunos visitam o Memorial Djanira
DIVULGAÇÃO

Sob orientação da
professora de Artes, Eli-
sabete Avelina da Silva
Deolin, um grupo de alu-
nos da Escola Municipal
de Ensino Básico “Pro-
fessor Ulisses Silvestre”
visitou o Memorial Dja-
nira, instalado no Cen-
tro Avareense de Inte-
gração Cultural – CAIC
Djanira.

Recebidos pela
equipe da Secretaria
Municipal da Cultura, os
alunos puderam enri-
quecer os trabalhos re-
alizados em sala de aula,
conhecendo a história
da pintora avareense
Djanira da Motta e Sil-
va (1914-1979), uma
das mais importantes
artistas plásticas do sé-
culo vinte.

“Para nossos alunos
conhecer mais sobre a
cultura avareense foi
uma valiosa oportunida-
de, principalmente por-
que Djanira é uma refe-

rência na arte brasileira”,
avaliou a professora Eli-
sabete.

O Memorial Djani-
ra, inaugurado em 2008,
guarda obras, documen-
tos e peças do ateliê da
célebre artista. Para vi-
sita monitoradas, o
agendamento pode ser
feito na Secretaria da
Cultura pelo telefone
(14) 3732-5057.

Dispensados do TG

SECRETÁRIA DA COMUNICAÇÃO
Na terça-feira, 26

de maio, no Ginásio de
Esportes Kim Negrão,
aconteceu a cerimônia
da entrega do certifica-
do de dispensa do Tiro
de Guerra a 260 jovens
em idade de prestar o
serviço militar.

Os certificados fo-

ram entregues pelo 1º
sargento do Exército
Ivanaldo Paulino Dan-
tas, chefe de instrução
do Tiro de Guerra 02-
003 e contou com a pre-
sença de autoridades e
padrinhos dos presen-
tes.

D I A  D O  D E S A F I O :

Dia do Desafio
Centenas de avare-

enses se mobilizaram
para participar do “Dia
do Desafio” na última
quarta-feira, 27 de maio,
entre 8h30min e
21h30min. Este ano
Avaré disputou com a
cidade de Sombrerete,
do México, que tem
população de 58.201
habitantes.

As atividades físicas
foram feitas com alunos
das escolas municipais.
Os alunos participaram

com exercícios de Ka-
ratê, Kung Fu e Break
Dance, a maioria na Pra-
ça Prefeito Romeu Bre-
tas, na Concha Acústi-
ca.

No final da noite a
equipe Força Ativa rea-
lizou um passeio ciclísti-
co com crianças, jo-
vens, adultos e idosos.

As atividades foram
coordenadas pela Se-
cretaria Municipal de
Esportes na Concha
Acústica.

SECRETÁRIA DA COMUNICAÇÃO

J U N T A  M I L I T A R :

P R E F E I T U R A  N O  B A I R R O :

Neste Sábado tem Prefeitura No

Bairro no “Duílio Gambini”

A  Prefeitura de Ava-
ré realizará neste sába-
do, 30 de maio, no “PSF
Fernando Hirata” no
Bairro Duílio Gambini a
terceira edição do proje-
to “Prefeitura no Bair-
ro”. A programação vai
das 9h 00 às 17 horas.

O Gabinete do Pre-
feito, Secretários e Vere-
adores estarão instalados
na sede do evento para
atender a comunidade
local. Consultas médicas
em diversas áreas, aten-
dimento odontológico,
orientação jurídica, enca-
minhamento profissional
com elaboração de cur-
rículos, casamento comu-
nitário, expedição de RG

pela Polícia Civil, entre
outros serviços, são as
principais atrações do
programa.

A partir das 18h 00
terá início o momento
cultural com apresenta-
ção de shows de Sérgio
Baka e Hellens, sorteio
de brindes e distribuição
de algodão doce e pipo-
ca. A Rádio Panorama
FM, parceira do evento,
organizará esse momen-
to que tem entrada fran-
ca e sem custo para o
município.

Realização:
Ouvidoria Municipal
e Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré.
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Talvez ninguém te-
nha se lembrado do fato,
praticamente esquecido,
mas nesta sexta-feira,
29 de maio, fez 118
anos que a cidade rece-
beu o nome de Avaré. O
fato ocorreu em 1891,
alguns meses após a
proclamação da Repú-
blica.

A propósito, da for-
mação de uma capela
ao estabelecimento de
um município, existe um
percurso de denomina-
ções. Entenda melhor
quais são e o que signi-
ficam:

Capela:  pequeno
templo fundado pelos
nobres ou senhores nas
terras de sua proprieda-
de, geralmente ao lado
de sua casa. Convertia-
se muitas vezes em pa-
róquia, formando uma
Vila.

- Dedicada a Nos-
sa Senhora das Dores,
a  chamada “Capela
do Major” teve sua
construção executada,
por volta de 1864, pe-
los pioneiros vindos de
Minas Gerais.

Freguesia: sede de
uma igreja paroquial,
servia para a administra-
ção civil. Era a catego-
ria oficial a que era ele-
vado um povoado
quando nele havia uma
capela administrada por
um pároco que era man-
tido às custas dos mo-
radores, que lhe paga-
vam um valor anual para

o seu sustento.
- A Freguesia de

Nossa Senhora das
Dores do Rio Novo
teve sua ereção canô-
nica lavrada pelo Bis-
pado de São Paulo em
7 de abril de 1870. O
primeiro pároco foi o
padre Antônio Manie-
ri.

Vila: unidade políti-
co-administrativa autô-
noma equivalente ao
município. Trazida de
Portugal para o Brasil no
início da colonização,
durou até o século XIX.
Toda Vila tinha câmara
municipal, cadeia e um
pelourinho, símbolo de
autonomia.

- Criada oficial-
mente pela Lei Provin-
cial nº 15, de 7 de ju-
lho de 1875, a Vila do
Rio Novo teve seu ter-
ritório desmembrado
de Botucatu.

Termo: território da

De capela à estância turística:
Siga o percurso de Avaré

* Gesiel Júnior

vila, cujos limites são
imprecisos; tinha sua
sede nas vilas ou cida-
des respectivas; era di-
vidido em freguesias, li-
mite, raia ou marco di-
visório, que extrema
uma área circunscrita.

- Instalou-se o Ter-
mo do Rio Novo em 13
de julho de 1876.

Construído em 1900 para Intendência e Câmara Municipal,  prédio que ficava na esquina da Rua Minas Gerais com
Avenida Paulo Novaes, foi demolido em 1947.                                                                   (Bico de pena de Augusto Esteves)

Cidade: título ho-
norífico concedido, até
a Proclamação da Re-
pública, pela Casa Im-
perial a vilas e municípi-
os, sem nada acrescen-
tar à sua autonomia. A
partir da Constituição
de 1891, esse poder foi
delegado aos Estados,
que podem tornaar ci-
dade toda e qualquer
sede de município. Ci-
dade, portanto, era
nome reconhecido le-
galmente para as povo-
ações de determinada
importância.

- No caso da Vila
do Rio Novo, por ra-
zões estritamente polí-
ticas, a mesma teve seu
nome alterado para
“Cidade do Avaré”,
segundo o Decreto nº
180, de 29 de maio de
1891.

Município – divi-
são administrativa de
origem romana, levada
para a Península Ibéri-
ca, e de Portugal trazi-
da para o Brasil; equi-

valente a vila; menor uni-
dade territorial político-
administrativa; entre os
romanos, cidade que
possuía o direito de se
administrar e governar
por suas próprias leis.
No Brasil passou a
substituir definitivamen-
te o termo vila a partir
da República, tendo
aparecido pela primeira

vez na legislação por
meio da Carta Régia de
29 de outubro de 1700.

Estância: título
concedido pelo Gover-
no do Estado de São
Paulo a municípios que
apresentem característi-
cas turísticas e determi-
nados requisitos como:
condições de lazer, re-
creação, recursos natu-
rais e culturais específi-
cos. Devem dispor de
infra-estrutura e serviços
dimensionados à ativi-
dade turística. Tais mu-
nicípios, com este status,
podem então receber
aportes financeiros es-
pecíficos para incentivo
do turismo.

- Em 21 de junho
de 2002, após aprova-
ção da Assembléia Le-
gislativa, o governa-
dor Geraldo Alckmin
sancionou a Lei Esta-
dual nº 11.162, que fez
de Avaré oficialmente
uma Estância Turísti-
ca.

Governador
Américo Braziliense

            “Cidade do Avaré”

Decreto nº 180, de 29 de maio de 1891

Eleva a villa do Rio Novo á categoria de cidade com a
denominação de - Cidade do Avaré

O Governador do Estado, no exercício da atribuição
conferida pelo 1º do art. 2º do decreto nº 7 de 20/11/1889,
tendo em vista o que representou a intendência do Rio
Novo.
Decreta:
Artigo 1º - Fica elevada a villa do Rio Novo à categoria de
cidade, com a denominação de – Cidade do Avaré, - con-
servando as actuaes divisas.
Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio do Governo do Estado de São Paulo, em vinte e
nove de maio de mil oitocentos e noventa e hum.

Américo Braziliense de Almeida Mello
Fonte: Arquivo Histórico do Estado
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- Elabora pareceres, presta esclarecimentos e orientação técnica às áreas de recursos humanos
e de pessoal, nas questões pertinentes aos servidores do quadro de pessoal da administração
pública municipal.
- Executa outras funções correlatas determinadas pelo superior imediato.
ESPECIFICAÇÕES:
- Escolaridade: Curso superior completo (Direito/Ciências Jurídicas) e respectiva inscrição na
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil.
- Experiência: Comprovada de no mínimo dois anos.
- Iniciativa/Complexidade: Executa tarefas de natureza complexa e especializada que reque-
rem conhecimento técnico específico, exigindo capacidade e discernimento para tomada de deci-
sões, constante atualização e aperfeiçoamento, recebe supervisão do superior imediato.
- Esforço físico: Normal.
- Esforço mental: Constante.
- Esforço visual: Normal.
- Responsabilidade/Dados confidenciais: Lida com informações, dados e documentos de
caráter sigiloso.
- Responsabilidade/Patrimônio: Pelos equipamentos, materiais e documentos que utiliza e ou
tem acesso.
- Responsabilidade/Segurança de terceiros: Inexistente.
- Responsabilidade/Supervisão: Eventualmente coordena, treina, orienta e supervisiona o
trabalho desempenhado por outros servidores e estagiários, dentro de sua unidade de trabalho.
– Ambiente de trabalho: Normal de escritório, sujeito a trabalho externo, inclusive com desloca-
mento para outras cidades e estados.

ANEXO VIII
           DESCRIÇÃO DE CARGO CONSULTOR GERAL DO MUNICÍPIO

Descrição Sumária:
Compreende as tarefas de consultoria jurídica referente a matérias consideradas de alta indaga-
ção à administração pública municipal e ao Chefe do Poder Executivo Municipal.
Provimento                                   Comissão
Regime Jurídico                      Estatutário
Regime Previdenciário         INSS / ou Avaréprev, se titular de outro cargo efetivo
Descrição Detalhada:
- Estuda ou examina documentos jurídicos e de outra natureza, analisando seus conteúdos, com
base nos códigos, leis, jurisprudência e outros documentos, para emitir pareceres.
- Representa o Chefe do Executivo Municipal em Juízo ou fora dele, acompanhando o processo e
defendendo os interesses da administração municipal.
- Presta consultoria às unidades administrativas em assuntos de natureza jurídica de elevada
complexidade, elaborando e ou emitindo pareceres nos processos administrativos, visando asse-
gurar a correta interpretação e o fiel cumprimento de Leis e regulamentos.
- Redige documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de
natureza administrativa, fiscal, cível, comercial, trabalhista, penal e outras, aplicando a respectiva
legislação vigente, para utilizá-las na defesa do melhor interesse da administração dos municipal
e do Chefe do Poder Executivo Municipal.
- Colabora e assessora as Secretarias e repartições Municipais, quando solicitado e quando
houver correlação com a área de direito.
- Examina os textos de projetos de leis que serão encaminhados à Câmara, bem como, as
emendas propostas, elaborando pareceres quando for o caso, para garantir o cumprimento da
legislação vigente.
– Mantém contato com consultoria e assessoria técnica especializada e participa de eventos
específicos da área, para se atualizar nas questões jurídicas pertinentes à administração munici-
pal.
- Acompanha publicações, livros técnicos, bem como, legislações municipais, estaduais e federal,
para cumprimento dos procedimentos legais em vigor.
- Presta esclarecimento aos serviços que atendem aos munícipes nas questões fiscais.
- Executa outras funções correlatas determinadas pelo superior imediato.
ESPECIFICAÇÕES:
- Escolaridade: Curso superior completo (Direito/Ciências Jurídicas) e respectiva inscrição na
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil.
- Experiência: Comprovada de no mínimo cinco anos.
- Iniciativa/Complexidade: Executa tarefas de natureza complexa e especializada que reque-
rem conhecimento técnico específico, exigindo capacidade e discernimento para tomada de deci-
sões, constante atualização e aperfeiçoamento, recebe supervisão do superior imediato.
- Esforço físico: Normal.
- Esforço mental: Constante.
- Esforço visual: Normal.
- Responsabilidade/Dados confidenciais: Lida com informações, dados e documentos de
caráter sigiloso.
- Responsabilidade/Patrimônio: Pelos equipamentos, materiais e documentos que utiliza e ou
tem acesso.
- Responsabilidade/Segurança de terceiros: Inexistente.
- Responsabilidade/Supervisão: Eventualmente coordena, treina, orienta e supervisiona o
trabalho desempenhado por outros servidores e estagiários, dentro de sua unidade de trabalho.
- Ambiente de trabalho: Normal de escritório, sujeito a trabalho externo, inclusive com desloca-
mento para outras cidades e estados.

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

Bancas de Jornais

LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA

CIRCULAR N º 22/2009 - DG                                                          Avaré, 28 de maio de 2.009.

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

Senhor (a) Vereador (a):-

LEMBRETE
Estarão presentes os Secretários Municipais, Srs.  Paulo Décio de Souza e Leonardo Pires Ripoli,
para prestar esclarecimentos  sobre as obras no Bairro Costa Azul, nos termos do Requerimento
nº 725/09,  de autoria do Ver. Jair Canovas e outros.
Designa a matéria para Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 01/06/2009 - Segunda Feira
– às 18:00 horas.
Pela presente levo ao seu conhecimento que, o Exmo. Sr. Presidente Vereador Roberto Araujo
designou  para a Ordem do Dia da Sessão Ordinária de  01 de junho do corrente ano, que tem seu
inicio marcado para as 18:00 horas, a seguinte matéria:
1. PROJETO DE LEI  N.º 92/2009 – Discussão Única
Autoria:- Ver. PAULO DIAS NOVAES FILHO
Assunto: - Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização para diagnóstico clínico de
retinopatia da prematuridade, catarata e glaucoma congênitos, infecções, traumas de
parto e cegueira, através da técnica conhecida como Reflexo Vermelho (Teste do
Olhinho) e dá outras providências.-
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei nº 92/2009; dos pareceres do Jurídico e das Comissões de
Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor; e de Saúde,
Promoção Social, Meio Ambiente e Direitos Humanos.
2. PROJETO DE LEI  N.º 94/2009 – Discussão Única
Autoria:- Ver. GERMINAL PÉGOLI JÚNIOR
Assunto: - Dispõe sobre a cassação de alvará de funcionamento dos estabelecimen-
tos que tiverem em suas dependências, a prática ou exercício de atividades ilegais.
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei nº 94/2009; dos pareceres do Jurídico e das Comissões de
Constituição, Justiça e Redação; e de Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor.
3. PROJETO DE LEI N.º 99/2009 – Discussão Única
Autoria:- Prefeito Municipal
Assunto: - Autoriza o Poder Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de
Esportes, a desembolsar valores para custeio da delegação avareense dos 53º Jogos
Regionais na cidade de São Roque.
Anexo:- Cópias do Projeto de Lei nº 99/2009; dos pareceres do Jurídico; das Comissões de
Constituição, Justiça e Redação; de Finanças, Orçamento e Direito do Consumidor; e de Educação,
Cultura, Esportes e Turismo.
Sem outro particular, valho-me do ensejo para apresentar-lhe os protestos de minha elevada
estima e distinta consideração.

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

INDICAÇÕES – SESSÃO 25-05-2009

ERNESTO ALBUQUERQUE
INDICO nos termos regimentais vigentes ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, Senhor Rogélio
Barchetti Urrêa, que, por meio dos setores competentes, providencie a imediata reabertura da
vicinal que liga Avaré a Barra Grande.

GERMINAL PEGOLI JÚNIOR
Para que, através do setor competente, se construa na Vila Martins uma quadra poli esportiva nos
moldes da que foi construída na Vila Esperança.
Para que, através do setor competente, construa calçadas ao redor da creche Sta. Elizabeth.
Para que, através do setor competente, que faça reparo na lâmpada com mal contato enfrente ao
nº 60 da rua Felipe Santos  – Vila Martins.
Para que, através do setor competente, que faça reparo na lâmpada com mal contato enfrente ao
nº 230 da rua Espírito Santo – Centro.
Para que, através do setor competente, que troque lâmpada queimada na Av. João Victor de Maria
enfrente ao nº 317 Vila Martins.
Placas de sinalização de trânsito no cruzamento das ruas Carlos Chagas com travessa Martins
Para que, através do setor competente, viabilize benfeitorias como: jardinagem, limpeza, ilumina-
ção e instalação de bancos na area entre a rua Oscar de Oliveira e o Córrego Àgua Branca, no
Bairro Água Branca.
Para que, através do setor competente, para que coloque um portão na parte inferior do Cristo na
Praça da Paz, pois vândalos adentram aquele local, desrespeitando os vigias.
Para que, através do setor competente, troque a areia da caixa de areia das crianças, na Creche
Geraldo Benedete, por areia lavada branca e limpa, pois a mesma, não esta podendo ser usada,
por ter sido contaminada por dejetos fecais humano.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Para que se tratando de um procedimento de alto custo, estude a possibilidade de através de
leasing ou financiamento, providenciar urgentemente a aquisição de novos maquinários a Gara-
gem municipal (caminhões basculantes, patrol, etc.).
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culminou na união dos Poderes Executivos em reivindicar a retomada urgente das obras do CEFET.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito de Bernardino de Campos, Senhor Moacir Benetti,
transmitindo-lhe parabenização pela participação em mais uma reunião de Prefeitos de cidades da
região, evento ocorrido na noite do dia 19 de maio na cidade de Cerqueira César e que novamente
culminou na união dos Poderes Executivos em reivindicar a retomada urgente das obras do CEFET.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito de Óleo, Senhor Jordão Antônio Vidotto, transmitindo-
lhe parabenização pela participação em mais uma reunião de Prefeitos de cidades da região,
evento ocorrido na noite do dia 19 de maio na cidade de Cerqueira César e que novamente
culminou na união dos Poderes Executivos em reivindicar a retomada urgente das obras do CEFET.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito de Iaras, Senhor Paulo Sérgio Moraes, transmitindo-
lhe parabenização pela participação em mais uma reunião de Prefeitos de cidades da região,
evento ocorrido na noite do dia 19 de maio na cidade de Cerqueira César e que novamente
culminou na união dos Poderes Executivos em reivindicar a retomada urgente das obras do CEFET.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito de Cerqueira César, Senhor José Rosseto, transmi-
tindo-lhe parabenização pela participação em mais uma reunião de Prefeitos de cidades da região,
evento ocorrido na noite do dia 19 de maio na cidade de Cerqueira César e que novamente
culminou na união dos Poderes Executivos em reivindicar a retomada urgente das obras do CEFET.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Deputado Federal José Paulo Tóffano (Partido Verde - São
Paulo), transmitindo-lhe os mais sinceros agradecimentos pela honrosa visita feita ao município da
Estância Turística de Avaré no último dia 15 de maio, oportunidade em que pude conhecê-lo bem
como suas propostas de governo que poderão ser de muita valia para nossa cidade e região.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística de Avaré, Senhor Rogélio
Barcheti Urrêa, transmitindo-lhe parabenização pela participação em mais uma reunião de Prefei-
tos de cidades da região, evento ocorrido na noite do dia 19 de maio na cidade de Cerqueira César
e que novamente culminou na união dos Poderes Executivos em reivindicar a retomada urgente
das obras do CEFET.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística e Hidromineral de Poá, Sr.
Francisco Pereira de Sousa, votos de agradecimento pela honrosa participação no Encontro da
Associação das Prefeituras de Cidades Estância do Estado de São Paulo, importante evento
ocorrido com êxito no sábado, 23 de maio de 2009, no Hotel Península.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística e Hidromineral de Ibirá, Senhor
Nivaldo Domingos Negrão, votos de agradecimento pela honrosa participação no Encontro da
Associação das Prefeituras de Cidades Estância do Estado de São Paulo, importante evento
ocorrido com êxito no sábado, 23 de maio de 2009, no Hotel Península.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Vice-Prefeito da Estância Turística e Hidromineral de Águas
de São Pedro, Senhor Sílvio César Corrente, votos de agradecimento pela honrosa participação no
Encontro da Associação das Prefeituras de Cidades Estância do Estado de São Paulo, importante
evento ocorrido com êxito no sábado, 23 de maio de 2009, no Hotel Península.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística e Religiosa de Aparecida,
Senhor Márcio Siqueira, votos de agradecimento pela honrosa participação no Encontro da Asso-
ciação das Prefeituras de Cidades Estância do Estado de São Paulo, importante evento ocorrido
com êxito no sábado, 23 de maio de 2009, no Hotel Península.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística e Climática de Atibaia, Dr. José
Bernardo Denig, votos de agradecimento pela honrosa participação no Encontro da Associação
das Prefeituras de Cidades Estância do Estado de São Paulo, importante evento ocorrido com êxito
no sábado, 23 de maio de 2009, no Hotel Península.
Que seja oficiado à Excelentíssima Prefeita da Estância Turística de Iguape, Senhora Maria Eliza-
beth Negrão Silva, votos de agradecimento pela honrosa participação no Encontro da Associação
das Prefeituras de Cidades Estância do Estado de São Paulo, importante evento ocorrido com êxito
no sábado, 23 de maio de 2009, no Hotel Península.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística e Balneário de Ilha Bela, Senhor
Antônio Luiz Colucci, votos de agradecimento pela honrosa participação no Encontro da  Associ-
ação das Prefeituras de Cidades Estância do Estado de São Paulo, importante evento ocorrido com
êxito no sábado, 23 de maio de 2009, no Hotel Península.
Que seja consignado em Ata de nossos trabalhos votos de APLAUSOS e CONGRATULAÇÕES ao
Excelentíssimo Secretário de Esporte, Lazer e Turismo do Estado de São Paulo, Senhor Claury
Santos Alves da Silva, pela honrosa participação no Encontro da Associação das Prefeituras de
Cidades Estância do Estado de São Paulo, importante evento ocorrido com êxito no sábado, 23 de
maio de 2009, no Hotel Península.
Que seja consignado em Ata de nossos trabalhos votos de APLAUSOS e CONGRATULAÇÕES à
Excelentíssima Deputada Estadual pelo Partido Verde (PV), Senhora Rita Passos, pela honrosa
participação no Encontro da Associação das Prefeituras de Cidades Estância do Estado de São
Paulo, importante evento ocorrido com êxito no sábado, 23 de maio de 2009, no Hotel Península, e
que reuniu autoridades de várias cidades turísticas do Estado.
Que seja consignado em Ata de nossos trabalhos votos de APLAUSOS e CONGRATULAÇÕES ao
Excelentíssimo Diretor Técnico da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Senhor
Oscar Gozzi, pela honrosa participação no Encontro da Associação das Prefeituras de Cidades
Estância do Estado de São Paulo, importante evento ocorrido com êxito no sábado, 23 de maio de
2009, no Hotel Península.
Que seja consignado em Ata de nossos trabalhos votos de APLAUSOS e CONGRATULAÇÕES ao
Excelentíssimo Assessor Especial da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Senhor
Antônio Vaz Serralha, pela honrosa participação no Encontro da Associação das Prefeituras de
Cidades Estância do Estado de São Paulo, importante evento ocorrido com êxito no sábado, 23 de
maio de 2009, no Hotel Península.
Que seja consignado em Ata de nossos trabalhos votos de APLAUSOS e CONGRATULAÇÕES ao
Excelentíssimo Presidente da APRECESP e Prefeito da Estância Turística de Itu, Senhor Herculano
Castilho Passos Júnior por mais um Encontro da Associação das Prefeituras de Cidades Estância
do Estado de São Paulo, importante evento ocorrido com êxito no sábado, 23 de maio de 2009, no
Hotel Península.
Que seja consignado em Ata de nossos trabalhos votos de APLAUSOS e CONGRATULAÇÕES à
Excelentíssimo Primeira Dama do Município e Presidente do Fundo Social de Solidariedade de
Avaré, Senhora Maria Sílvia Pedro, pela excepcional recepção e organização do Encontro da
Associação das Prefeituras de Cidades Estância do Estado de São Paulo, importante evento
ocorrido com êxito no sábado, 23 de maio de 2009, no Hotel Península.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística de Piraju, Senhor Francisco

Para que através do setor competente, construa um campo coberto para jogo de malha no bairro
Alto, sendo esta, uma incessante reivindicação dos moradores do bairro.
Para que através do setor competente estude a possibilidade de proceder a reforma no telhado do
espaço coberto da área de lazer da Caic, bem como, a construção de sanitários e demarcação da
pista de caminhada.

JÚLIO CÉSAR THEODORO
Para que através do setor competente estude a possibilidade de se pintar faixa de limite para
estacionar na esquina da Rua José Constancio Esquina com a Rua Felix Fagundes.
Para que através do setor competente possa se providenciar placas de proibido jogar lixo em
terreno localizado na Rua Três Corações esquina com a Rua castelo Branco.
Para que através do setor competente possa se colocar placas de sinalização na Rua Três
Corações esquina com a Rua Castelo Branco.
Para que através do setor competente possa realizar reparos ou retirar o arco ornamental locali-
zado na Av. Major Rangel esquina com a Rua Amazonas.

PAULO DIAS NOVAES
Para que, através do setor competente, suspenda a concorrência pública número 006/09, proces-
so número 161/09, que visa a aquisição de softwares pedagógicos.

RODIVALDO RIPOLI
Para que através da Secretaria de Transportes e Sistemas Viários, que tem a sua frente o
competente Secretário, Senhor Pedro Luiz de Souza, providencie com máxima urgência Placas de
“PROIBIDO ESTACIONAR” na calçada em frente ao antigo Hospital Geral, no Bairro Brabância.
Para que através da Secretaria de Transportes e Sistemas Viários, que tem a sua frente o
competente Secretário, Senhor Pedro Luiz de Souza, providencie com máxima urgência melhorias
na sinalização de Entrada/Saída de veículos na portaria do Balneário Costa Azul.
Para que através da Secretaria de Transportes e Sistemas Viários, que tem a sua frente o
competente Secretário, Senhor Pedro Luiz de Souza, providencie com máxima urgência melhorias
na sinalização dos cruzamentos da Praça Dari Silveira Barcelos com a Rua Armando Assato
(próximo á antiga escola Sesi).
Para que através da Secretaria de Transportes e Sistemas Viários, que tem a sua frente o
competente Secretário, Senhor Pedro Luiz de Souza, providencie com máxima urgência coloca-
ção de lombadas na Avenida Marginal da Mata no Balneário Costa Azul.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré,
atendendo reivindicação da Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Avaré, conforme
documentação em anexo, solicitando providências urgentes quanto aos comerciantes ambulantes
em nossa cidade.
Para que, através do setor competente, estude projeto de tráfego para a confluência das ruas
Braz Caldeira x Salim Antonio Curiati, nas proximidades da Penitenciária I de Avaré, visto que
naquele local as vias apresentam mão dupla de direção, com grande movimento.
Para que, através do setor competente, providencie um dispositivo que crie obrigatoriedade de
redução de velocidade na Rua Vital Pereira de Andrade, visto que, os veículos transitam em alta
velocidade, colocando em risco a segurança e a vida dos moradores do local.

REQUERIMENTOS – SESSÃO 25-05-2009

ROBERTO ARAUJO – PRESIDENTE
Pesar pelo falecimento do Senhor VICENTE GONZAGA
Pesar pelo falecimento da Senhora LAZARA RIBEIRO PERES
Pesar pelo falecimento do Senhor ANTONIO ROQUE MAGALHÃES
Pesar pelo falecimento do Senhor PEDRO VICENTE
Pesar pelo falecimento do Senhor OLÍVIO JOSÉ LOPES DE
ANDRADE
Pesar pelo falecimento do Senhor ANTONIO LEITE DE SOUZA
Pesar pelo falecimento do Senhor PASCHOA RODRIGHERO RIOS
Pesar pelo falecimento do Senhor LUIZ CARLOS BALDUINO
Pesar pelo falecimento da Senhora MARIA APARECIDA
VERTUAM DOS SANTOS
Pesar pelo falecimento da Senhora CECILIA RODRIGUES PEREIRA

JAIR CANOVAS ALVES FERREIRA – VICE-PRESIDENTE
Que seja oficiado ao Comandante do 53º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) de Avaré,
Excelentíssimo Major Antônio Carlos Loriano, para que através do mesmo sejam transmitidos
votos de parabenização e agradecimento ao Sub-Comandante Interino Capitão Jorge Duarte
Miguel, o qual na data de segunda-feira, 25 de maio de 2009.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, Senhor Mércio Niel,
transmitindo-lhe parabenização pela participação em mais uma reunião de Prefeitos de cidades da
região, evento ocorrido na noite do dia 19 de maio na cidade de Cerqueira César e que novamente
culminou na união dos Poderes Executivos em reivindicar a retomada urgente das obras do CEFET.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito de Pratânia, Senhor Daniel Luiz Carvalho, transmitin-
do-lhe parabenização pela participação em mais uma reunião de Prefeitos de cidades da região,
evento ocorrido na noite do dia 19 de maio na cidade de Cerqueira César e que novamente
culminou na união dos Poderes Executivos em reivindicar a retomada urgente das obras do CEFET.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito de Itatinga, Senhor Aílton Faria, transmitindo-lhe
parabenização pela participação em mais uma reunião de Prefeitos de cidades da região, evento
ocorrido na noite do dia 19 de maio na cidade de Cerqueira César e que novamente culminou na
união dos Poderes Executivos em reivindicar a retomada urgente das obras do CEFET.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito de Arandu, Senhor  Paulo Sérgio Guerso, transmitin-
do-lhe parabenização pela participação em mais uma reunião de Prefeitos de cidades da região,
evento ocorrido na noite do dia 19 de maio na cidade de Cerqueira César e que novamente



DECRETO Nº.2085  de 26 de maio de 2009
(Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e dá outras providências)

ROGÉLIO BARCHETI URREA, Prefeita Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Artigo 1º. - Fica autorizado o Departamento de Contabilidade e Orçamento do Município a abrir nos
termos da Lei Municipal nº1134 de 24/12/2008, o crédito no valor de R$100.000,00 (cem mil reais),
para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:
Local        Códigos        Geral           Especificação da Despesa                 Valor
05.                                     SECRETARIA MUNIC. HABITAÇÃO
05.02.00                        Depto. de habitação social

   4490.51.00   16.482.5005.1043-135   Infraestrutura urb. de conj. Hab.      100.000,00
                     TOTAL..........................................................       100.000,00

Artigo 2º O Valor de que trata o artigo anterior será coberto com recursos de anulação a que
alude o inciso III, parágrafo 1º.  Do artigo 43, da Lei Federal nº. 4.320 de 17 de Março de 1.964 das
seguintes dotações orçamentárias:
16.                                    SECRET. MUNIC. DE PLANEJAMENT
16.02.00                        Depto. de Engenharia

  4490.51.00   15.451.5003.1038-992  Pavim. De vias públicas         100.000,00

                      TOTAL..........................................................      100.000,00

DECRETOS

Rodrigues, votos de agradecimento pela honrosa participação no Encontro da Associação das
Prefeituras de Cidades Estância do Estado de São Paulo, importante evento ocorrido com êxito no
sábado, 23 de maio de 2009, no Hotel Península.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística e Climática de Santa Rita do
Passa Quatro, Dr. Agenor Mauro Zorzi, votos de agradecimento pela honrosa participação no
Encontro da Associação das Prefeituras de Cidades Estância do Estado de São Paulo, importante
evento ocorrido com êxito no sábado, 23 de maio de 2009, no Hotel Península.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística de Barra Bonita, Sr. José Carlos
de Mello Teixeira, votos de agradecimento pela honrosa participação no Encontro da Associação
das Prefeituras de Cidades Estância do Estado de São Paulo, importante evento ocorrido com êxito
no sábado, 23 de maio de 2009, no Hotel Península.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística de Salto, Senhor José Geraldo
Garcia, também Vice-Presidente da APRECESP, votos de agradecimento pela honrosa participa-
ção no Encontro da Associação das Prefeituras de Cidades Estância do Estado de São Paulo,
importante evento ocorrido com êxito no sábado, 23 de maio de 2009, no Hotel Península.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística de Ribeirão Pires, Senhor Prof.
Clóvis Volpi, votos de agradecimento pela honrosa participação no Encontro da Associação das
Prefeituras de Cidades Estância do Estado de São Paulo, importante evento ocorrido com êxito no
sábado, 23 de maio de 2009, no Hotel Península.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística de Holambra I, Senhor Celso
Capato, votos de agradecimento pela honrosa participação no Encontro da Associação das
Prefeituras de Cidades Estância do Estado de São Paulo, importante evento ocorrido com êxito no
sábado, 23 de maio de 2009, no Hotel Península.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística e Climática de Caconde, Senhor
Antônio Carlos de Faria, votos de agradecimento pela honrosa participação no Encontro da
Associação das Prefeituras de Cidades Estância do Estado de São Paulo, importante evento
ocorrido com êxito no sábado, 23 de maio de 2009, no Hotel Península.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística de Eldorado, ”Reserva da
Biosfera e Patrimônio Mundial”, Senhor Donizete Antônio de Oliveira, votos de agradecimento pela
honrosa participação no Encontro da Associação das Prefeituras de Cidades Estância do Estado
de São Paulo, importante evento ocorrido com êxito no sábado, 23 de maio de 2009, no Hotel
Península.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística de Joanópolis, Senhor João
Carlos da Silva Torres, votos de agradecimento pela honrosa participação no Encontro da Asso-
ciação das Prefeituras de Cidades Estância do Estado de São Paulo, importante evento ocorrido
com êxito no sábado, 23 de maio de 2009, no Hotel Península.
Que seja oficiado à Excelentíssima Prefeita da Estância Turística e São Luiz do Paraitinga, Senhora
Ana Lúcia Bilard Sicherle, votos de agradecimento pela honrosa participação no Encontro da
Associação das Prefeituras de Cidades Estância do Estado de São Paulo, importante evento
ocorrido com êxito no sábado, 23 de maio de 2009, no Hotel Península.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito da Estância Turística e Climática de Ilha Solteira,
Senhor Dr. Edson Gomes, votos de agradecimento pela honrosa participação no Encontro da
Associação das Prefeituras de Cidades Estância do Estado de São Paulo, importante evento
ocorrido com êxito no sábado, 23 de maio de 2009, no Hotel Península.
Que seja oficiado à Excelentíssima Prefeita da Estância Turística e Hidromineral de Socorro,
Senhora Marisa de Souza Pinto Fontana, votos de agradecimento pela honrosa participação no
Encontro da Associação das Prefeituras de Cidades Estância do Estado de São Paulo, importante
evento ocorrido com êxito no sábado, 23 de maio de 2009, no Hotel Península.
Pesar pelo falecimento de RAFAELA APARECIDA FERNANDES
Que seja oficiado ao Escritório Central da SPVias, para que através do setor competente informe
a esta Casa de Leis o por que da empresa estar retirando terras da obra do “Boiódromo” que vem
sendo executada no Parque Fernando Cruz Pimentel de Avaré, tendo em vista que por determina-
ção do Exmo. Prefeito Rogélio Barcheti a retirada já deveria ter sido interrompida.

JÚLIO CÉSAR THEODORO – 1º SECRETÁRIO
Que seja oficiado a Companhia de Saneamento Básico do estado de São Paulo – SABESP para que
em caráter de urgência tome as devidas providencias com relação a galeria para escoamento de
enxurradas localizada em baixo da Rodovia João Melão 255 próximo ao KM 256 tendo como ponto
de referencia a Empresa Terra Tratores, pois na referida galeria há um cano estourado em baixo
dos degraus com vazamento de água potável  constante a mais de trinta dias.

ERNESTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais,  solicitar de
S.Excia o Prefeito da Estância Turística de Avaré, Sr. Rogélio Barchetti, se possível, reabrir as
inscrições para o programa do Governo Federal em parceria com a Prefeitura  Minha Casa Minha
Vida. Informar também a esta Casa de Leis o número de inscrições já realizadas e os critérios a
serem utilizados para beneficiar os avareenses inscritos no programa.

GERMINALPEGOLI JÚNIOR
Para que oficie à Sabesp a providenciar o conserto do asfalto na rua: Acre enfrente ao nº 1638.
Sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES ao Dr. Francisco Zamberlan, pelos
relevantes serviços prestados, de atendimento voluntário as crianças carentes do nosso municí-
pio.
Sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES a Diretora Fátima Calaf  Zedan e
todos os funcionários da Creche Geraldo Benedete  localizada no Bairro – Bonsucesso, pelo afeto
que recebem as crianças e pela competência no zelo e administração daquela Creche.
Que informe a essa Casa de Leis a possibilidade de implantar em nossa estância, “O PRATO TIPICO
AVAREENSE” à exemplo de outras estância como a estância  de Itu, que tem como referência a
parmegianna.
Sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES,ao S.Excia. o Prefeito Rogélio Bar-
chetti Urrêa  pela qualidade do ônibus que transporta os pacientes de Avaré para tratamento em
Botucatu, pois esse Edil tem recebidos dos usuários, manifestações de satisfação pelo serviço
prestado por essa municipalidade.
Para que oficie a Policia Militar do Estado de São Paulo, para que fiquem atentos ao atendimento

através do 190, pois os vigias locados na Praça da Paz, onde se localiza o cristo, tem solicitado
atendimento com urgência, recebem a informação que serão atendidos, mas a policia não compa-
rece.
Sejam oficiados VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES, a Senhora Marialva  Araújo Souza
Biazon, pela qualidade do ônibus que transporta os pacientes de Avaré para tratamento em
Botucatu.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Que seja oficiado votos de aplausos e parabenizações à Polícia Militar de nosso município pelo
excelente trabalho realizado  mantendo a Base Móvel Comunitária  no Largo São João e Largo do
Mercado.

PAULO DIAS NOVAES FILHO
Seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, para
que, através do setor competente, seja enviada a esta Casa de Leis cópia das notas fiscais
referentes ao serviço de segurança prestado durante o Congresso Brasileiro da Raça Quarto de
Milha, realizado entre os dias 16 e 21 de abril do corrente ano, bem como um relatório de todos os
gastos assumidos pela municipalidade no evento.
Que seja oficiado ao Exmo. Sr. Rogélio Barchetti, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré,
para que forneça a esta Casa de Leis relatório informando o valor arrecadado com a zona azul em
Avaré, no período de 01 de janeiro de 2009 até a presente data.
Que sejam consignados em ata de nossos trabalhos votos de parabenização ao Grupo de Apoio
à Adoção “Filhos do Amor”, pela comemoração ao Dia Municipal da Adoção (24 de maio) e ao Dia
Nacional da Adoção (25 de maio).

RODIVALDO RIPOLI
Que seja consignado na Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”,
aos órgãos de imprensa Jornal Sudoeste do Estado, Jornal Folha de Avaré e o Site
Avarenews.com.br, pois ambos fazem o verdadeiro trabalho de imprensa séria, dando a notícia
como tem que ser dada sem nenhum interesse político.
Seja consignado na Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAUSO E PARABENIZAÇÃO”, ao
Ilustríssimo Vereador Luís Otávio Clivatti, pelo grande trabalho, esforço e empenho para com o
esportes em Avaré, onde o nobre Edil é um dos responsável pela instalação do time de futebol
feminino Saad/Avaré e vem batalhando para mais melhorias no esporte Avareense.
Que seja consignado na Ata de nossos trabalhos, “VOTOS DE APLAUSOS E PARABENIZAÇÕES”,
aos Ilustríssimos Deputado Antonio Salim Curiati, Deputado Antonio Carlos Panuzzio e Senador
Romeu Tuma.
Que seja oficiado ao Responsável pela Empresa Ceripa, para que o mesmo tome as devidas
providências em relação ao Corte de Galhos no Balneário Costa Azul, pois segundo várias recla-
mações dos moradores local a citada Empresa realiza os Cortes de Galhos para não danificar a
Rede Elétrica mas conseqüentemente não retira as Galhadas, deixando espalhadas por todo
Bairro.

ROSÂNGELA PAULUCCI PAIXÃO PEREIRA
REQUEIRO à Mesa, após ouvida a Casa e dispensadas as formalidades regimentais, seja oficiado
à empresa CDHU - Companhia de Desenvolvimento e Habitacional Urbano, para que efetue rigoro-
sa fiscalização no Conjunto 3697-0 –Avaré, denominado “Cid Ferreira”, visto que, várias pessoas
que foram sorteadas para obtenção de casas no local já efetuaram a venda das mesmas.
Pesar pelo falecimento da senhora Débora Barros Souza.
Pesar pelo falecimento da criança Alícia Magalhães Batista da Silva.

VICENTE JOSÉ SCHIAVÃO
Que sejam consignados em ata de nossos trabalhos, VOTOS DE PARABENIZAÇÕES ao Secretá-
rio de Planejamento e Obras, Sr. PAULO DÉCIO DE SOUZA pelo pronto atendimento à nossa
Indicação nº 0590/2009 de 27/04/2009.
Que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal Senhor Rogélio Barcheti Urrêa, para que
através da Secretaria Municipal de Saúde na pessoa da Secretária Sra. Marialva Araújo de Souza
Biazon estudar a viabilidade de estar criando ”um dia” durante a semana, priorizando o atendimen-
to médico aos idosos da 3ª e 4ª idades.
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A área está situada em uma região de clima do tipo Caf, subtropical quente e úmido, com chuvas
no verão e estiagem no inverno, segundo classificação de Köppen. A temperatura oscila entre 17°
e 33°C, precipitação anual de 1.274mm.
Existem dois períodos climáticos bem definidos: um mais quente, de dezembro a março, que
coincide com a época chuvosa e outro com temperatura mais amena, de abril a agosto,  coincidin-
do com o período mais seco.
A área encontra-se em uma região de transição de Cerrado e Floresta Estacional Semidecídua, de
acordo com o inventário florestal do Estado de São Paulo, em altitude que varia de 640 a 780m. O
solo pertence à unidade taxonômica Latossolo vermelho amarelo fase arenosa.
O relevo da área compreende a unidade geomorfológica de Cuestas Basálticas formadas pelos
remanescentes erosivos das camadas de rochas vulcânicas basálticas da Bacia do Paraná.
A área de conservação, contendo a microbacia do Córrego dos Farias medindo 2.719 hectares e
a identificação de vinte e seis nascentes e uma dessas qualificada como água mineral proveniente
do aquífero Guarani na Fazenda Mac Lee, forma também a conexão dos dois grandes fragmentos
de mata da Floresta Estadual de Avaré, 639 hectares, com a Fazenda Palmeiras, 170 hectares, e
com a Fazenda Mac Lee, compreendendo a formação de corredor ecológico a ser recuperado.

ANEXO II - ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra. -

CRISTIANO AUGUSTO PORTO FERREIRA
Diretor Geral

Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2009

Decreto nº 2.071, de 15 de maio de 2009.
(Dispõe sobre a homologação de enquadramento do quadro de magistério, de acordo com a Lei
Complementar nº 47 de 1º de abril de 2004)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, usando das atribuições que
lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO, a determinação do artigo 83 da Lei Complementar nº 45/2004, onde relata que
os servidores da Secretaria Municipal da Educação, ocupantes dos cargos de provimento efetivo
serão automaticamente enquadrados,
CONSIDERANDO, homologação já efetuada através do Decreto nº 1450/07,
DECRETA:
Artigo 1º  -  Ficam enquadrados na Tabela de Vencimentos para Promoção, Anexo II da Lei
Complementar nº 45/2004, os servidores constantes nos anexos I e II, parte integrante deste
Decreto, com efeitos retroativos a partir da data em que o servidor comprovou o preenchimento
dos requisitos legais necessários para a concessão do benefício.
Artigo  2º -  O saldo acumulado referente aos efeitos retroativos, serão pagos de acordo com a
disponibilidade do Erário Público, sendo observados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e
Lei Orçamentária vigente.
Artigo 3º   -  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Decreto nº 2086, de 28 de maio de 2009.
(Declara Área de Conservação Ambiental as áreas municipais de propriedade pública e privada
que especifica)

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA, Prefeito da Estância Turística de Avaré, no uso de suas atribuições
legais e com fundamento no artigo 8° da Lei Federal n° 6.902, de 27 de abril de 1981, no artigo 3°
e 4° da Lei Municipal n° 1.159, de 02 de abril de 2009; e considerando:
1. que as áreas objeto deste decreto apresentam características naturais de relevante valor
ambiental de origem vegetal, animal, mineral e paisagístico;
2. que as matas nelas contidas ainda guardam remanescentes significativos da flora e da fauna;
3. o princípio de conciliação das atividades produtivas com a preservação ambiental;
4. a importância das ações públicas direcionadas à preservação da vida silvestre e dos demais
recursos naturais,
DECRETA:
Artigo 1° - Declara Áreas de Conservação do município, os trechos compreendidos na descrição
da área no anexo I, parte integrante deste decreto, cujas características, objetivos e destinação
serão definidas através de ato complementar do Executivo Municipal.
§ 1° - Ficam classificadas como Área de Proteção Ambiental Municipal as áreas especificadas no

DECRETO LEGISLATIVO N º 227/2009
(Dispõe sobre outorga de Título de Cidadã Avareense a Sra. MARLENE ANDRADE NORONHA pelos
relevantes serviços prestados a comunidade avareense e dá outras providências).

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ, USANDO DAS ATRIBUI-
ÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI DECRETA:
Artigo 1º - Fica concedido o Título de “CIDADÃ AVAREENSE” a Sra. MARLENE ANDRADE NORO-
NHA, pelos relevantes serviços prestados à comunidade avareense.
Parágrafo Único – A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene previamente
convocada, em comum acordo com a homenageada.
Artigo 2º - As despesas decorrentes com o presente Decreto Legislativo correrão por conta da
seguinte dotação orçamentária: 01.01-01.031.7005-2.257.3.3.90.39.23.00.00.00.0.01.110.

ROBERTO  ARAUJO JAIR ALVES FERREIRA JÚLIO CÉSAR THEODORO

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 26 de maio de 2009.

ROGÉLIO BARCHETI URREA

anexo II, visando a proteção dos valores ambientais de origem vegetal, animal ou mineral;
§ 2° - Ficam classificadas como Reservas Ciliares as áreas especificadas no anexo III, visando
preservação e garantia das espécies nativas e prevenção ao assoreamento dos leitos dos
cursos d’água;
§ 3° - Ficam classificadas Reservas Biológicas, as áreas especificadas no anexo IV, visando a
preservação de cursos d’água e manutenção dos maciços vegetais.
 Artigo 2.º - Os anexos II, III, IV, a que se referem os parágrafos do artigo 1.º, deste decreto,
delimitam as zonas às quais se impõe restrições à ocupação do solo, visando a proteção de
cursos d’água, da estabilidade dos solos, do habitat da fauna, de remanescentes da flora, de vida
silvestre e paisagística.
 Artigo 3.º - Na Área de Proteção Ambiental Municipal estabelecida no anexo II, não será permitida
nenhuma atividade degradadora ou causadora de degradação ambiental, inclusive o uso de
métodos ou instrumentos de destruição da natureza.
Artigo 4.º -  Nas Reservas Ciliares classificadas por este decreto no anexo III, os proprietários
garantirão, em toda a sua extensão, a existência de 30 metros de mata ciliar e possibilitarão o
adensamento arbóreo de pelo menos 50 metros, visando a formação de corredores ecológicos.
Artigo 5°- Nas Reservas Biológicas determinadas pelo anexo IV, serão aplicadas as medidas
previstas na legislação e poderão ser celebrados convênios com objetivo de evitar ou impedir:
a) a implantação de atividades poluidoras, capazes de afetar a qualidade de águas, o solo e o ar;
b) a realização de obras de terraplanagem e a abertura de canais que importem em sensivel
alteração das condições ecológicas, principalmente capazes de provocar acelerada erosão das
terras ou acentuado assoreamento nas coleções hídricas;
c) atividades que ameacem extinguir as espécies raras da flora e da fauna local.
Artigo 6.º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré em 28 de maio de 2009.

ROGÉLIO BARCHETI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I - DESCRIÇÃO DA ÁREA

Retire GRATUITAMENTE

o Semanário Oficial da

Estância Turística de Avaré

no Paço Municipal,

Centro Administrativo

e nas Bancas de Jornais
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ANEXO IV -  RESERVAS BIOLÓGICAS

PROCESSO SELETIVO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº015/2009

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, por seu Prefeito Municipal que
este subscreve, TORNA PÚBLICA a Classificação Final dos Candidatos aprovados no Processo
Seletivo Público de Provas, para o emprego público de: AUXILIAR DE DENTISTA, para contratação
temporária, pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, nos termos do Edital de Processo
Seletivo Público nº 015/09.
Os candidatos terão dois dias a contar da publicação da Classificação Final, para protocolar
recursos na Prefeitura Municipal, dirigidos à Sr(o) Prefeito, a respeito do resultado final do Proces-
so Seletivo Público.

EMPREGO: AUXILIAR DE DENTISTA

Class.   Nº Inscrição     Nome                                     RG                       NotaFinal
01º   003/09     Samira Tristão Ramos           41.701.002-3          70,00
02º   001/09     Gianny Caroline Dias                        47.706.157-6          70,00
03º   002/09     Helena da Silva Fogaça Vieira         20.424.355          67,50

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 29 de maio de 2.009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº016/2009

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, por seu Prefeito Municipal que
este subscreve, TORNA PÚBLICA a Classificação Final dos Candidatos aprovados no Processo
Seletivo Público de Provas, para o emprego público de: PEB II – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, para
contratação temporária, pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, nos termos do Edital de
Processo Seletivo Público nº 016/09.
Os candidatos terão dois dias a contar da publicação da Classificação Final, para protocolar
recursos na Prefeitura Municipal, dirigidos à Sr(o) Prefeito, a respeito do resultado final do Proces-
so Seletivo Público.

EMPREGO: PEB II – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

Class.     Nº Inscrição      Nome                                      RG                       NotaFinal
01º     002/09       Ana Paula Rado Donini             15.919.885-9          75,00
02º     001/09      Marcia Aparecida G. de Jesus          22.753.567-4          50,00

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 29 de maio de 2.009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO Nº 054/2009

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca classificados em processo seletivo,
para o emprego de PEB I do Processo Seletivo nº 006/2009.

Class.           Nome
27º           Renato de Lima Carvalho
28º           Elyara Suellen Barboza

A comparecer à Rua Rio Grande do Sul, nº 1810, das 13:00 às 17:00 hs, no Departamento de
Recursos Humanos, no prazo de cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não comparecimento no prazo acima, implicará na desistência da vaga.
Avaré, 29 de maio  de 2009

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO III - RESERVAS CILIARES

Ouvidoria Municipal: 0800-7700133

CARGO: ESTAGIÁRIO (Direito)

Classificação            Número de Inscrição                 Nome
 1º                                 05871                                            RAFAEL PIZZA COLLELA
 2º                                 05767                                           JOSÉ ANTONIO TEIXEIRA SAMPAIO
                                                                                            AIZIQUE

CARGO: ESTAGIÁRIO (Ensino Médio)

Classificação            Número de Inscrição                 Nome
 1º                          05770                                            GABRIELLA BRISOLA CAMILO

Os candidatos deverão comparecer na Sede da Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré,
localizado na Av. Misael Euphrásio Leal, nº 999, das 8:00 às 12:00, na sala da Diretoria, no prazo
de  cinco dias úteis a partir da data da publicação deste.
O não cumprimento do prazo acima implicará na desistência da vaga.
Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 27 de maio de 2009.

ROBERTO ARAUJO
Presidente da Câmara

E D I T A L   D E  C O N V O C A Ç Ã O  Nº 01
“PROCESSO SELETIVO 01/2009”

ROBERTO ARAUJO, Vereador Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, convoca pelo presente edital, os
classificados para os cargos abaixo relacionados do Processo Seletivo 01/2009, homologado em
07/05/09, publicado em 09/05/09, no Semanário Oficial da Estância Turística de Avaré, página 03:

CARGO: ESTAGIÁRIO (Curso Superior)

Classificação            Número de Inscrição    Nome
 1º                           05865                                           VITOR HUGO RIBEIRO DA SILVA
 2º                           05866                                          BRUNO AUGUSTO FERNANDES
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº009/2009

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, por seu Prefeito Municipal que este subscreve, TORNA PÚBLICO que não houve candidato aprovado no Processo Seletivo Público
de Provas, para a função de: AUXILIAR CONTÁBIL, para contratação temporária, pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, nos termos do Edital de Processo Seletivo Público nº 009/09.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 29 de maio de 2.009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
Nº 012/2009

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

VAGAS     FUNÇÃO                                            REQUISITO                                                                                             JORNADA SEMANAL             SALÁRIO                 Taxa de Inscrição
02      Médico Clinico Geral                               CRM – residência comprovada ou título de especialista na área     20 hs semanais                          R$ 1.206,01        R$ 30,00
01      Médico Ortopedista                               CRM – residência comprovada ou título de especialista na área    20 hs semanais                          R$ 1.206,01        R$ 30,00
01      Médico Dermatologista                  CRM – residência comprovada ou título de especialista na área    20 hs semanais                          R$ 1.206,01        R$ 30,00
01      Médico Otorrinolaringologista                 CRM – residência comprovada ou título de especialista na área    20 hs semanais                          R$ 1.206,01        R$ 30,00
II- DAS INSCRIÇÕES
1. PERÍODO – HORÁRIO – LOCAL
 Os interessados poderão inscrever-se no período de 01 à 10 de junho de 2009, das 9:00 às 16:00hs, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, na rua Rio
Grande do Sul, nº 1810, centro , Avaré.
2. DOCUMENTOS QUE O CANDIDATO DEVERÁ ENTREGAR NO ATO DA INSCRIÇÃO
a) Comprovante do recolhimento da taxa de inscrição;
b) cópia do documento de identidade;
c) requerimento fornecido pela Prefeitura;
III – DAS PROVAS
1. A prova será realizada na EMEF Anna Novaes, EMEF Anna Novaes de Carvalho,  localizada  à  Rua  Paraná nº 2155, bairro do Braz, bairro do Braz, às 9h00  do  dia  21 de junho de
2009, com duração de até 3 (três) horas.
2. A prova será escrita e contará de testes de múltipla escolha, com base no conteúdo programático, com valor total de 100,0 (cem) pontos, sendo considerado aprovado o candidato que obtiver 50,0
(cinqüenta) pontos ou mais.
 IV – DAS INFORMAÇÕES
1. O Edital completo, bem como o conteúdo programático, será fixado no átrio do Centro Administrativo.
Avaré, 29 de  maio  de 2009.

ROGÉLIO BARCHETTI URRÊA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVOS LEGISLATIVO
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RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS
22 a 28 de Maio

CERTIDÃO DE USO DO SOLO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS C/ COMUNIQUE-SE

          Avaré, 28 de Maio de 2009
Arq. Urb. Bethina de Arruda Mota Melado
       Setor de Análise de Projetos

SECRETARIA DE HABITAÇÃO
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POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Avaré – AVAREPREV
Exercício: 2008
1 – Introdução

Atendendo à legislação pertinente aos investimentos dos Regi-
mes Próprios de Previdência Social – RPPS, em especial à Resolução
CMN n° 3506 de 25 de outubro de 2007 o Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Avaré – AVAREPREV, por intermédio
da Presidência, está apresentando a versão de sua Política de Investi-
mentos para o exercício de 2008, devidamente aprovada pelo Conselho
de Administração que é o órgão superior de supervisão e deliberação.
2 – Objetivos

A Política de Investimentos tem o papel de delimitar os objetivos
do RPPS em relação à gestão de seus ativos, facilitando a comunicação
dos mesmos aos órgãos reguladores do sistema e aos participantes. O
presente busca se adequar às mudanças ocorridas no âmbito do sistema
de previdência dos Regimes Próprios e às mudanças advindas do próprio
mercado financeiro, levando-se em consideração os princípios de boa
governança e os fatores de risco, retorno e liquidez.

A Política de Investimentos visa atender aos seguintes objeti-
vos específicos:

a) Otimização de rentabilidade, segundo a melhor relação retor-
no/risco;

b) Diversificação dos investimentos;
c) Transparência nas informações;
d) Aplicação dos recursos de acordo com os objetivos do Plano

de Benefícios.
3 – Estrutura Organizacional

A Estrutura organizacional para a tomada de decisões de inves-
timentos do AVAREPREV compreende os seguintes órgãos:
a) Conselho de Administração;
b) Presidência e;
c) Diretoria Adminisraiva-Financeira.

As atribuições dos órgãos citados anteriormente estão mencio-
nadas nos artigos 79 a 86 da Lei Municipal n° 938 de 23 de maio de 2007.
4 – Segmentos de Aplicação

Esta Política de Investimentos refere-se à alocação dos recur-
sos do AVAREPREV nos segmentos de aplicação em Renda Fixa e
Renda Variável.
5 – Seleção dos Investimentos

A seleção dos investimentos será definida periodicamente pela
Diretoria Financeira e Presidência, com a aprovação do Conselho de
Administração, mediante a análise dos seguintes itens:
RENDA FIXA
a) Nível de Risco (Rating): classificação mínima igual a “BBB”;
b) Retorno: rentabilidade mínima de 100% do CDI;
c) Taxa de Administração: máxima de 0,5% ao ano;
d) Solidez Patrimonial do Fundo e Instituição Administradora: conforme
análise.
RENDA VARIÁVEL
a) Retorno: rentabilidade mínima de 100% do IBOVESPA ou IBX;
b) Taxa de Administração: máxima de 3,5% ao ano;
c) Solidez Patrimonial do Fundo e Instituição Administradora: conforme
análise.
6 – Alocação dos Recursos

A gestão da alocação dos recursos entre os segmentos tem o
objetivo de garantir o equilíbrio de longo prazo entre os ativos e as obriga-
ções do RPPS, através da superação da taxa da meta atuarial (TMA), que
é igual a variação do IPCA + 6% ao ano. Além disso, ela complementa a
alocação estratégica, fazendo as alterações necessárias para adaptar a
alocação de ativos às mudanças no mercado financeiro.

As aplicações dos recursos do AVAREPREV serão geridas por
entidade credenciada ou mista.

A definição da estratégia da alocação dos recursos nos segui-
mentos de Renda Fixa e Renda Variável foram feitas com base nas
expectativas de retorno de cada segmento de ativos para os próximos 12
meses, tomando por base a probabilidade de satisfação da meta atuarial
para o período aliado às avaliações semestrais quantitativas e qualitati-
vas de cada Fundo/Instituição Credenciada.
Os limites para alocação dos recursos estão previstos no anexo I da
Presente Política de Investimentos.

                         Avaré, 28 de maio de 2009.

                          Nahscir Mazzoni Negrão
                             Diretor Presidente

                           Cory Contrucci Noronha
                  Diretor Administrativo Financeiro

APROVADO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AVAREPREV
EM  28/05/2009, LAVRADO EM ATA DA 001ª/2009 REUNIÃO EXTRAOR-
DINARIA.
                                 Silvio Jéferson Gonçalves
                                  Presidente do Conselho de Administração

PUBLICADO NA SEDE DO AVAREPREV, PAÇO MUNICIPAL, SEMANA-
RIO OFICIAL DO MUNICIPIO E DISPONIBILIZADO DO SITE DA CAMA-
RA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARÉ, EM 29/05/2009.
                                                          Oswaldo Bouças Mendes
                                                           Divisão de  Administração

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

RPPS: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Avaré – AVAREPREV
Município: Avaré - SP
Exercício: 2009
1 – Introdução

Atendendo à legislação pertinente aos investimentos dos Regi-
mes Próprios de Previdência Social – RPPS, em especial à Resolução
CMN n° 3506 de 25 de outubro de 2007 o Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos do Município de Avaré – AVAREPREV, por intermédio
do seu Presidente, está apresentando a versão de sua Política de Inves-
timentos para o exercício de 2009, devidamente aprovada pelo Conselho
de Administração que é o órgão superior de supervisão e deliberação.
2 – Objetivos

A Política de Investimentos tem o papel de delimitar os objetivos
do RPPS em relação à gestão de seus ativos, facilitando a comunicação
dos mesmos aos órgãos reguladores do sistema e aos participantes. O
presente busca se adequar às mudanças ocorridas no âmbito do sistema
de previdência dos Regimes Próprios e às mudanças advindas do próprio
mercado financeiro, levando-se em consideração os princípios de boa
governança e os fatores de risco, retorno e liquidez.

A Política de Investimentos visa atender aos seguintes objeti-
vos específicos:

a) Otimização de rentabilidade, segundo a melhor relação retor-
no/risco;

b) Diversificação dos investimentos;
c) Transparência nas informações;
d) Aplicação dos recursos de acordo com os objetivos do Plano

de Benefícios.
3 – Estrutura Organizacional

A Estrutura organizacional para a tomada de decisões de inves-
timentos do AVAREPREV compreende os seguintes órgãos:
a) Conselho de Administração;
b) Presidência;
c) Diretoria Administrativa-Financeira.

As atribuições dos órgãos citados anteriormente estão mencio-
nadas nos artigos 79 a 86 da Lei Municipal n° 938 de 23 de maio de 2007.
4 – Segmentos de Aplicação

Esta Política de Investimentos refere-se à alocação dos recur-
sos do AVAREPREV nos segmentos de aplicação em Renda Fixa e
Renda Variável.
5 – Seleção dos Investimentos

A seleção dos investimentos será definida periodicamente pela
Diretoria Administrativa-Financeira e Presidência, com a aprovação do
Conselho de Administração, mediante a análise dos seguintes itens:
RENDA FIXA
a) Nível de Risco (Rating): classificação mínima igual a “BBB”;
b) Retorno: rentabilidade mínima de 100% do CDI;
c) Taxa de Administração: máxima de 0,5% ao ano;
d) Solidez Patrimonial do Fundo e Instituição Administradora: con-
forme análise.
RENDA VARIÁVEL
a) Retorno: rentabilidade mínima de 100% do IBOVESPA ou IBX;
b) Taxa de Administração: máxima de 3,5% ao ano;
c) Solidez Patrimonial do Fundo e Instituição Administradora: con-
forme análise.

6 – Alocação dos Recursos
A gestão da alocação dos recursos entre os segmentos tem o

objetivo de garantir o equilíbrio de longo prazo entre os ativos e as obriga-
ções do RPPS, através da superação da taxa da meta atuarial (TMA), que
é igual a variação do INPC + 6% ao ano. Além disso, ela complementa a
alocação estratégica, fazendo as alterações necessárias para adaptar a
alocação de ativos às mudanças no mercado financeiro.

O maior volume de pagamento de benefícios está previsto para
o ano de 2.024.

As aplicações dos recursos do FAPEN serão geridas por entida-
de credenciada ou mista.

A definição da estratégia da alocação dos recursos nos segui-
mentos de Renda Fixa e Renda Variável foram feitas com base nas
expectativas de retorno de cada segmento de ativos para os próximos 12
meses, tomando por base a probabilidade de satisfação da meta atuarial
para o período aliado às avaliações semestrais quantitativas e qualitati-
vas de cada Fundo/Instituição Credenciada.

Após a crise no sistema financeiro internacional, refletindo con-
seqüentemente no Brasil, ocorridos nesse ano e que deverá ser absorvido
em longo prazo, acreditamos que devemos manter uma posição conser-
vadora, mantendo nossos investimentos alocados em fundos de renda
fixa compostos exclusivamente por títulos públicos federais (TPF) e
mantendo a atual posição em Títulos Públicos Federais (NTN-B para 2024
e NTN-B para 2045), diminuindo riscos e acreditando numa manutenção
dos índices de inflação, possibilitando, dessa forma, atingir a Meta Atua-
rial prevista para o exercício de 2009.

Não será admitida a alocação em fundos de investimentos admi-
nistrados por uma mesma Instituição que ultrapassem o limite de 50% do
patrimônio do AVAREPREV. Caso isso ocorra não poderá haver novas
aplicações até o devido enquadramento ao limite citado.

Os limites para alocação dos recursos estão previstos no anexo
I da Presente Política de Investimentos.
Avaré, 28 de maio de 2009.

Nahscir Mazzoni Negrão
Diretor Presidente

Cory Conrucci Noronha
Diretor Administrativo-Financeiro

APROVADO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AVAREPREV
EM    28/05/2009, LAVRADO EM ATA DA 001ª/2009 REUNIÃO EXTRAOR-
DINARIA.

Silvio Jeferson Gonçalves
Presidente do Conselho de Administração

PUBLICADO NA SEDE DO AVAREPREV, PAÇO MUNICIPAL, SEMANA-
RIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE AVARÉ E DISPONIBILIZADO NO SITE
DA CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE AVARÉ EM 29/
05/2009.

Oswaldo Bouças Mendes
Divisão de Administração

ANEXO  I
   POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

  ANEXO II
 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

As inscrições serão
abertas , das 14:00 as
17:00, no Centro Social
Urbano, localizado na Rua
Professor Amorim, nº. 01-
Bairro Plimeq, fone:- 3732-
2466.

Serão necessários
apresentação dos seguin-
tes documentos:- CPF, RG
e comprovante de resi-
dência.

 Cada curso terá a
duração de 04 horas/dia,
e será realizado em 25 dias,

Cursos que serão

realizados no CSU,

ministrados pelo SENAI:
CURSO DE COSTUREIRO DE

MÁQUINAS RETAS E OVERLOQUE e AUXI-
LIAR DE MODELISTA

DE ROUPAS
totalizando 100 horas/
aula.

Instrutores do SENAI
ministração os cursos gra-
tuitamente, com certificado
de conclusão.

Programação:
De 2ª a 5ª feira. 16 alu-
nos por turma.
Horários dos cursos:-
MANHÃ:- 7:30 as 11:30
TARDE:- 13:30 as 17:30
NOITE:- 19:00 as 23:00
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RODADA DO DIA 30 DE MAIO  - SÁBADO
LOCAL - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA AVAREENSE

08h30 - PRÉ MIRIM - FARTURA x SEME/ARANDU
09h00 - MIRIM - PRATANIA x PARANAPANEMA
09h30 - INFANTIL - A.A.AVAREENSE A x PARANAPANEMA
10h00 - PRÉ MIRIM - A.A.AVAREENSE x C.M.E. ITAI
10h30 - MIRIM - A.A.AVAREENSE x C.M.E. ITAI
11h00 - INFANTIL - CERQUEIRA CÉSAR x C.M.E. ITAI

RODADA DO DIA 30 DE MAIO - SÁBADO
LOCAL - CENTRO AVAREENSE

13h30 - MIRIM - L. PAULISTA x SÃO MANUEL
14h00 - PRÉ MIRIM - L. PAULISTA x C.M.E. TAGUAI
14h30 - PRÉ MIRIM - C. AVAREENSE x SÃO MANUEL
15h00 - MIRIM - C.M.E TAGUAI x SEME/ARANDU
15h30 - INFANTIL - C.M.E. TAGUAI x SEME/ARANDU

RODADA DO DIA 31 DE MAIO - SÁBADO
LOCAL - GINASIO DA A. A. AVAREENSE

9h00 - INFANTIL - L. PAULISTA x PARANAPANEMA
9h30 - MIRIM - A.A.AVAREENSE  x SÃO MANUEL

COMUNICAÇÃO
CASO OS JOGOS TERMINAREM EMPATADOS TEREMOS

PRORROGAÇÃO DE 03 x 03 MINUTOS.  PERSISITINDO O EMPA-
TE, COBRANÇAS DE PENALIDADES MÁXIMAS, 03 PARA CADA
EQUIPE, NAS CATEGORIAS FRALDINHA  PRE MIRIM  E  MIRIM.

NAS CATEGORIAS INFANTIL , INFANTO  E  JUVENIL PROR-
ROGAÇÃO DE 05 X 05 MINUTOS. PERSISITINDO O EMPATE 03
COBRANÇAS PARA CADA EQUIPE .

AS CAMISAS TERÃO QUE TER NÚMEROS NA FRENTE E
VERSO. OS ATLETAS TERÃO QUE USAR COLETES QUANDO
FICAREM AQUECENDO.

15ª COPA REVELAÇÃO REGIONAL
DE FUTSAL MENORES

EMPARCERAMENTO—2ª FASE
FRALDINHA

A.A.AVAREENSE x ARANDU
L. PAULISTA x SÃO MANUEL

PRÉ MIRIM
L. PAULISTA x C.M.E. TAGUAI

SÃO MANUEL x CENTRO AVAREENSE
FARTURA x SEME/ARANDU

C.M.E. ITAI x A.A.AVAREENSE
MIRIM

C.M.E. ITAI x PARANAPANEMA
A.A.AVAREENSE x SÃO MANUEL

PRATANIA x L. PAULISTA
C.M.E. TAGUAI x SEME/ARANDU

INFANTIL
C.M.E. TAGUAI x SEME/ARANDU

A.A.AVAREENSE B x A.A.AVAREENSE
CERQUEIRA CÉSAR x C.M.E. ITAI

PARANAPANEMA x LENÇÓIS PAULISTA

Retire gratuitamente o
Semanário Oficial da Estância

Turística de Avaré no Paço
Municipal, Centro Administrativo e

nas Bancas de Jornais

Aluno do EJA expõe no

Paço Municipal
Gilberto Martins

Freitas, de 27 anos, alu-
no da EMEB “Profes-
sora Maria Nazareth
Abs Pimentel”, atual-
mente cursando o 3º ter-
mo do ensino funda-
mental do EJA (Educa-
ção de Jovens e Adul-
tos), expõe seus dese-
nhos no saguão do
Paço Municipal, a par-
tir da próxima quarta-
feira, 3 de junho.

A iniciativa é da pro-
fessora de matemática,
Marisa de Lourdes Car-
valho Oliveira. Ela ob-
servou o talento do es-
tudante ao ver seus de-
senhos e obteve o apoio
do diretor, Aparecido
Vicente, para divulgar as

obras de Gilberto.
O estudante conta

que, desde criança, gos-
tava de desenhar, mas
encontrava obstáculos
para aprendizado. Seus
desenhos tornaram-se o
caminho para comuni-
car-se e sentir-se um ci-
dadão valorizado. A ex-
posição mereceu apoio
da Secretaria da Educa-
ção e do gabinete do
Executivo Municipal.

Como incentivo Gil-
berto receberá um kit de
pintura para que possa
aperfeiçoar sua técnica.
O material foi oferecido
pela Secretaria Munici-
pal da Educação com
apoio cultura de pape-
larias locais.

E D U C A Ç Ã O  :

S O M  D A  T E R R A  :

Como parte do pro-
jeto “Som da Terra”, a
Secretaria Municipal de
Cultura e Lazer convi-
dou os integrantes do
Clube da Viola para ani-
mar a Feira Livre da
Avenida Paranapanema
neste domingo, 31 de
maio, a partir das 10

horas.
Como acontece nos

últimos domingos de
cada mês, os violeiros
Fernando, Vandercel e
Oceano, André Luiz,
Paulista e Silvano, Mai-
ke e Marcio, vão se
apresentar para feirantes
e público em geral.

C U L T U R A :

Cultura prepara o Arraiá do Nhô Musa
Entre os dias 19 e 21

de junho, na Praça Ro-
meu Bretas/Concha
Acústica, a Secretaria
Municipal de Cultura e
Lazer irá promover, com
a adesão de escolas lo-
cais, o tradicional “Ar-
raiá do Nhô Musa”, a
grande festa junina do
município, organizada
pela primeira vez em
1993..

O evento presta
homenagem ao poeta e
radialista João Francis-
co Soares, o
popular“Nhô Musa”,
que era barbeiro profis-
sional. O público visi-
tante terá oportunidade
este ano de conhecer

mais sobre o homenage-
ado na barraca que será
montada com o nome de
“Cantinho do Nhô
Musa”.

Preparado pela
equipe técnica da Se-
cretaria de Cultura e
Lazer, o Arraiá do Nhô
Musa será realizado em
parceria com diversas
escolas da rede munici-
pal de ensino e de enti-
dades assistenciais. Se-
rão montadas na praça
barracas de comidas tí-
picas e haverá bingos
beneficentes e apresen-
tação de quadrilhas e
shows musicais.

No decorrer dos
três dias de evento, os

bingos oferecerão di-
versos prêmios arreca-
dados no comércio lo-
cal, dentre outros, um
forno de microondas,
um DVD, uma churras-
queira elétrica, um tan-
quinho e uma bicicleta.

Espetáculos: a
agenda artística prevê
shows com Leroy
Amendola, Gilson Câ-
mara e Kleber Silveira
(19.06), Maria Fernan-
da e Banda (20.06) e
Vanessa Reis (21.06).

Poeta caipira –
Nascido em Lençóis
Paulista em 24 de junho
de 1900, em plena noi-
te de São João, ainda
pequeno, João Francis-
co Soares mudou-se
com sua família para
Avaré, cidade que, ao
longo dos 91 anos de
vida, adotou como ter-
ra do coração.

Filho de Isabel e
de Severiano Soares, o
“Silvério Musa”, de
quem herdou parte do
apelido e o gosto pela
simplicidade da nature-
za, Nhô  Musa casou-
se em 31 de agosto de
1921 com Isaura de
Paula Rodrigo. Da união
nasceram sete filhos: Al-

zira, Benedita, Severia-
no, José, Manuelina,
Tereza e João.

Aos 23 anos ingres-
sou na Rádio Avaré AM,
onde ficou por 35 anos
e comandou dois pro-
gramas de grande su-
cesso: o diário “Luar do
Sertão” e o dominguei-
ro “Rancho Alegre”, um
dos primeiros com au-
ditório e que atraía enor-
me público à antiga sede
da emissora, na Rua
Goiás. Ambos os pro-
gramas lhe renderam
grande popularidade e
vários prêmios, alguns
de repercussão estadu-
al.

A saudade da
roça e da vida caipira,
inspirou-o a escrever,
desde 1945, pequenas
poesias com rimas sim-
ples e significativas, pu-
blicadas no jornal“O
Avaré”. Em 1983, sob
orientação de sua neta
Regina Andrade, foi pu-
blicada a obra “Só Po-
esia”, uma compilação
de obras de Nhô Musa.
Um ano antes ele foi
agraciado com o título
de “Cidadão Avareen-
se”. Faleceu em 5 de
novembro de 1991.

Violeiros se apresentam

na Feira Livre
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S A Ú D E :

LOMBALGIA – SAIBA MAIS...

No Brasil, as doenças
músculo esqueléticas,
com predomínio na colu-
na vertebral, são as pri-
meiras causas de paga-
mento de auxílio-doença e
a terceira causa de apo-
sentadoria por invalidez.
Os motoristas estão sujei-
tos a longos trajetos na
condução de um automó-
vel e má postura durante
a execução de suas ativi-
dades e, com isto, sujei-
tos há uma série de doen-
ças lombares em suas ati-
vidades laborais. (BRÉ-
DER et al., 2006).

A lombalgia é uma pa-
tologia de etiologia com-
plexa, gerada por fatores
de risco, tais como, trau-
mas mecânicos, obesida-
de, tipo de ocupação, ida-
de, e outros. A atuação
desses fatores sobre as
estruturas que compõem
a unidade anátomo-funci-
onal do seguimento lom-
bar pode provocar pro-
cessos degenerativos, que
geram diversos sinais e
sintomas. Ao examinar os
fatores envolvidos na de-
terminação da lombalgia,
outros aspectos, tanto do
indivíduo, quando do am-
biente em que ele vive e

trabalha, devem ser obje-
tos de exame no sentido
de verificar a existência
de possíveis graus de de-
terminação sobre ocor-
rência dessa patologia
(DE VITTA, 1996).

A referida patologia é
a designação dada no Bra-
sil a um processo doloro-
so na cintura pélvica e
quando existe irradiação
da dor para membro infe-
rior, tendo o nervo ciáti-
co afetado, passa a ser
denominada de lomboci-
atalgia. (KNOPLICH,
2003).

Um levantamento re-
alizado pela Organização
Mundial de Saúde (OMS),
mostrou que mais da me-
tade da população mundi-
al sofre de dores lomba-
res pelo menos uma vez
na vida. Segundo a Asso-
ciação Médica Brasileira
(AMB), e o Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM),
a dor lombar constitui
uma causa freqüente de
morbidade e incapacidade
sendo sobrepujada apenas
pela cefaléia nas escalas
de distúrbio que afeta um
homem (SIQUEIRA,
1999; PORTO, 2000;
BRAZIL et al, 2001).

A lombalgia é o distúr-
bio músculoesquelético
mais dispendido nas soci-
edades industrializadas,
até 80% da população so-
frerão de lombalgia em
suas vidas e para algumas
pessoas a dor é temporá-
ria (WHITING & ZERNI-
CK,1998).

Estima-se que aos cin-
qüenta anos aproximada-
mente 90% da população
já apresente uma deterio-
rização significativa na
coluna lombar (BUNCH,
2001).

Siqueira (1999) defi-
ne lombalgia como sendo
dores de intensidade vari-
ável sentidas na região in-
ferior das costas e que
persistem até duas ou mais
semanas.

Na definição de Men-
des (1999), lombalgia é a
dor referida na altura da
cintura pélvica. Um outro
conceito abordado por
Keiserman (2001), des-
creve a lombalgia como
doença postural da colu-
na vertebral.

 Segundo I Consenso
Brasileiro sobre Lombal-
gia e Lombociatalgia, lom-
balgia são todas as condi-
ções de dor com ou sem

rigidez, localizadas nas
regiões inferiores do dor-
so entre o último arco
costal e a prega glútea
(BRAZIL, 2001).

As lombalgias são
ocasionadas pelos pro-
cessos inflamatórios, de-
generativos, por altera-
ções mecânicas da colu-
na vertebral, como má
postura, escoliose, mal
formações e sobrecargas
na musculatura lombar
(PORTO, 2000).

A lombalgia, é res-
ponsável por: diminuição
na qualidade de vida, seja
para o indivíduo e seus fa-
miliares, como altos cus-
tos em tratamentos médi-
cos prolongados por do-
res crônicas e aposenta-
dorias precoces para as
instituições de saúde, go-
vernamentais ou não.
Também ocorre um au-
mento no índice de absen-
teísmo, diminuição da
produtividade e qualidade
do trabalho realizado pelo
funcionário, com conse-
qüências diretas nos cus-
tos da empresa (BRÉDER
et al, 2006).

O seu diagnóstico é
difícil devido a inúmeros
fatores; entre eles traumas

mecânicos, característi-
cas psicossociais e com-
portamentais, tipos de
ocupação, tipo e

local de atividade fí-
sica, os quais podem le-
var a uma disfunção ou
algia na região lombar.
Esses fatores podem ser
caracterizados em termos
de sua magnitude e tem-
po, tais como freqüência,
repetição, duração e expo-
sição (BRÉDER et al.,
2006).

Diversos estudos têm
demonstrado que a lom-
balgia é muito comum em
algumas profissões e am-
bientes, caracterizando,
nessas situações como
uma lesão ocupacional. A
desordem musculoesque-
lética relacionada ao tra-
balho (DMT) é definida
como uma lesão muscu-
loesquelética resultante de
um evento ligado à ativi-
dade laboral, que pode le-
var à perda de hora ou
restrição ao trabalho, ou
transferência para outro
cargo (SILVA et al.,
2005). É recomendado a
ginástica laboral ou qual-
quer atividade física como
forma de prevenção como:
alongamentos, caminha-

das, natação, musculação,
sob orientação do médico
e de um profissional ha-
bilitado.

QUEM PODE UTILI-
ZAR?

Todos os trabalhado-
res formais, informais, ur-
banos, rurais e funcioná-
rios públicos, que suspei-
tem ou percebam sinais e
sintomas que seja uma
doença relacionada ao tra-
balho, ou sejam portado-
res de doenças ocupacio-
nais ou vitimas de aciden-
tes de trabalho.

O CEREST atende to-
dos os trabalhadores, in-
clusive aqueles que não
são cobertos pelo INSS,
que são os trabalhadores
informais, o empregado
doméstico, e funcionári-
os públicos e Militares.

“Trabalhador conhe-
ça seus Direitos, e tenha
um ambiente de trabalho
digno!”

  Esta é uma Mensa-
gem da PREFEITURA DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE AVARÉ,  SECRETA-
RIA  MUNICIPAL DA
SAÚDE E CEREST –
CENTRO DE REFE-
RÊNCIA EM SAÚDE DO
TRABALHADOR
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Local para entrega: Praça Juca Novaes, 1169 - Paço Municipal - Secretaria de Comunicação
AGRADECEMOS SUA PARTICIPAÇÃO

CANAL DO CIDADÃO

A N T I G O M O B I L I S M O :

Avaré vai ganhar o seu Museu do Automóvel

MAQUETE ELETRÔNICA

DIVULGAÇÃO
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Organizado pela As-
sociação Avaré de Anti-
gomobilismo o “Museu
do Automóvel”, cuja
inauguração está progra-
mada para o domingo, 14
de junho, às 9 horas, terá
uma série de atrativos,
além dos veículos anti-
gos.

No interior do novo
museu, que fica na Pra-
ça Conceição Borges,
em frente à igreja Nossa
Senhora de Fátima, na
Brabância, os visitantes
poderão conhecer outras
peças relacionadas à his-
tória do automóvel, como
placas antigas, uma répli-
ca de um posto de gaso-
lina da década de 40,
além de bicicletas e lam-
bretas.

A iniciativa conta
com o apoio da Secreta-
ria Municipal de Cultura
e Lazer.As exposições
do Museu do Automóvel,
segundo os organizado-

res,  serão rotativas e te-
máticas e, nesta primei-
ra exposição , os visitan-
tes poderão conhecer os
veículos antigos da mar-
ca Volkswagen.

Paralelamente à
inauguração estará acon-
tecendo o 2º Encontro de
Fuscas, comemorando o
cinquentenário do fusca
brasileiro. Vão estar ex-
postos veículos originais,
modificados e até mes-
mo, turbinados.

O evento contará
com uma praça de ali-
mentação, cuja redá será
em favor da Pastoral da
Criança da Paróquia de
Nossa Senhora de Fáti-
ma.

A inauguração do
Museu do Automóvel
conta com o apoio da
Avaré Veículos, Pastoral
da Criança e Prefeitura
da Estância Turística de
Avaré.




