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Prédio da escola do Santa Mônica será entregue

Escola contará com quadra esportiva e playground

No próximo dia 29
de setembro, a Prefeitu-
ra da Estância Turística
de Avaré estará promo-
vendo a entrega do pré-
dio que abrigará a Es-
cola do bairro Jardim
Santa Mônica. A nova
escola de Avaré, será
denominada “Professo-
ra Norma Lília Pereira”.

A obra, executada
pela Prefeitura, foi feita
em uma área de 5.871
metros quadrados e
conta com quadra es-
portiva, playground,

casa de caseiro, além
de oito salas de aula e
toda estrutura necessá-
ria para o aprendizado
dos alunos. Depois de
estar funcionando, a
escola beneficiará cri-
anças do Jardim Santa
Mônica I, II, III e IV,
além do Jardim Presi-
dencial. Hoje as crian-
ças destes bairros têm
apenas a escola do Du-
ílio Gambini para estu-
darem que já está rece-
bendo uma demanda
muito grande.

Esportes Náuticos movimentam o fim de semana na Represa
Neste fim de se-

mana, nos dias 22 e
23 de setembro, dois
grandes eventos náuti-
cos estarão aconte-
cendo na Represa de
Jurumirim. A 1ª Rega-
ta Internacional Avaré
– Jurumirim de Vela
será realizada no
Camping Municipal.
No Hotel Península
será realizada a 3ª Eta-
pa do Circuito Paulis-
ta de Wakeboard.

Os dois eventos
contam com o apoio ir-
restrito da Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré, através da Se-
cretaria de Turismo.

Mais detalhes na
página 7.

Regata de Vela
acontece no

Camping
Municipal

Wakeboard contará
com manobras
radicais

 MÁRIO BIXIGA

DIVULGAÇÃO
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CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 062/2007

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de AUXILIAR
ADMINISTRATIVO DEF - Classificação Especial do Concurso
Público nº 001/2006, homologado pelo Decreto nº 1.261 de 26/
09/2006, publicado em 30/09/2006:
Class. Nº Inscr. Nome
01º 093335 Ronaldo Ragazzini Almeida
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, 12 de setembro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 063/2007

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca clas-
sificado em concurso público para o cargo de AJUDANTE DE
MANUTENÇÃO do Concurso Público nº 001/2007, homologado
pelo Decreto nº 1.415 de 12/04/2007, publicado em 14/04/2007:
Class. Nº Inscr. Nome
03º 00238 Wagner Pereira da Costa
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, 12 de setembro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 064/2007

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de MONITOR do
Concurso Público nº 001/2007, homologado pelo Decreto nº
1.415 de 12/04/2007, publicado em 14/04/2007:
Class. Nº Inscr. Nome
42º 002921 Ana Paula Martins Alexandre
43º 003366 Cristiane Aparecida Matheus

Castanheiro
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, 12 de setembro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 065/2007

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de ELETRICIS-
TA do Concurso Público nº 001/2006, homologado pelo Decreto
nº 1.261 de 26/09/2006, publicado em 30/09/2006:
Class. Nº Inscr. Nome
06º 00384 Claudio Gomes dos Santos
07º 002221 J oão Vieira Camargo Berger
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, 12 de setembro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 066/2007

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de VIGIA NO-
TURNO do Concurso Público nº 001/2007, homologado pelo
Decreto nº 1.415 de 12/04/2007, publicado em 14/04/2007:
Class. Nº Inscr. Nome
10º 00341 José Augusto Fusco
11º 00473 Moises Gicus
12º 00393 Juliano Vilarino
13º 00428 Alexandre Aparecido Pedroso
14º 00463 José Bianchini Neto
15º 00335 Rosangela da Silva
16º 00357 Mario Batista da Silva
17º 00472 Cintia Cassia Batista Brisola
18º 00419 Marcelo Moreira
19º 00413 Geraldo Aparecido Cardoso
20º 00432 Robson Silvio de Carvalho Costa
21º 00476 Geraldo Camilo Filho
22º 00278 Marcelo Caussero
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, 12 de setembro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 067/007

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificado em concurso público para o cargo de PSICÓLOGO
do Concurso Público nº 001/2007, homologado pelo Decreto nº
1.415 de 12/04/2007, publicado em 14/04/2007:
Class. Nº Inscr. Nome
05º 00049 Caroline Garrossino Lança
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, 19 de setembro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO Nº 031/2007

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificados em processo seletivo, para o emprego de FAR-
MACÊUTICO do Processo Seletivo nº 010/2007.
Class. Nome
01º Claudia Domingues Nishida
02º Raudanwenbsten C. C. Salvador
03º Márcia Regina Marvullo
04º Rodrigo Fontes Veloso
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, 12 de setembro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO SELETIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO Nº 032/2007

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca
classificados em processo seletivo, para o emprego de PAJEM
do Processo Seletivo nº 003/2007.
Class. Nome
43º Lidionete R. da Rocha
44º Lucimara Viana Assunção
45º Isabel C. Sales Gomes
46º Maria F. Amaral
47º João Leite Neto
48º Luana Aparecida A. Silva
49º Amanda Mendes Lisboa
50º Susimara S. M. de Oliveira
51º Deise dos S. Fragoso
52º Ana Claudia F. da Silva
53º Lorayne C. de Souza
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, 12 de setembro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

INEDITORIAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO
SELETIVO Nº 001/2007

Pelo presente Edital, a Diretora Executiva da FREA, convoca os
classificados em processo seletivo, para o emprego de VETE-
RINÁRIO do Processo Seletivo nº 001/2007 para entrevista.
Class. Nome
04º Danila Salomão Belut
A comparecer à Praça Prefeito Romeu Bretãs, nº 163, das 13:00
às 17:00 hs, no Departamento Pessoal, 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, 20 de Setembro de 2007.

Marilda Rita de Lima Rossetto
Diretora Executiva da FREA

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ - FREA
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SECRETARIA DE HABITAÇÃO

CONVOCAÇÃO
CONJUNTO HABITACIONAL AVARE F1 e F2

Solicitamos com urgência o comparecimento de
todos os mutuários abaixo relacionados, até o dia 27 de
setembro de 2007, das 13 às 16 horas na Secretaria Munici-
pal de Habitação, para tratar de assunto referente ao Mutirão
do Conjunto Habitacional Avaré F1 e F2 da CDHU, no Bairro do
Camargo.
O não comparecimento até a data indicada resultará na
automática exclusão do mutuário.
F1 nº 07 - Amado de Jesus Abreu
F1 nº 20 - Marcio Rodrigues Gonçalves
F1 nº 42 - Luciana Aparecida Guimarães
F1 nº 50 - Maria Aparecida Gonçalves de Castro
F1 nº 57 - Marino de Almeida
F1 nº 66 - Patrícia Antunes
F1 nº 81 - Sandra Renata Frequetia
F2 nº 12 - Carlos Alberto de Lima Pinto
F2 nº 22 - Antonio Carlos dos Santos
F2 nº 35 - Adriana de Jesus Souza

CONVOCAÇÃO
CONJUNTO HABITACIONAL AVARE F1 e F2

Solicitamos com urgência o comparecimento do mutuário,
até o dia 27 de setembro de 2007, das 13 às 16 horas na
Secretaria Municipal de Habitação, para tratar de assunto referente
ao Mutirão do Conjunto Habitacional Avaré F1 e F2 da CDHU, no
Bairro do Camargo, do qual foi convocada como suplente.
O não comparecimento até a data indicada resultará na
automática exclusão do mutuário.
F2 nº 63 – Adalgisa Ferreira Gonçalves
Endereço: Praça Paulo Gomes de Oliveira, nº 61

Retire gratuitamente
o Semanário Oficial da

Estância Turística
de Avaré no Paço Municipal e

nas Bancas de Jornais

LICITAÇÃO

AVISOS DE EDITAIS
PREGÃO PRESENCIAL nº. 042/07 – Processo nº. 308/07

Objeto: Aquisição de móveis de escritório para secretaria, con-
forme edital.
Data de Encerramento: 16 de outubro de 2007, das 08:30 às
09:00 horas, Dep.  Licitação.
Data de Abertura: 16 de outubro de 2007, às 09:00 horas.
Informações: Dep. de Licitação – Praça Juca Novaes, nº. 1169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 - Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 20 de setembro de 2007 - Rose-
maria de Góes – Presidente da CPJL

Concorrência Pública nº. 014/07 – Processo nº. 302/07
Objeto: permissão a titulo precário de uso de bem público de
espaço destinado para a instalação de uma lona de circo 12x36
para funcionamento de lanchonete no Camping Municipal, con-
forme edital.
Data de Encerramento: 30 de outubro de 2007, até as 08:30
horas, Dep.  Licitação.
Data de Abertura: 30 de outubro de 2007, às 09:00 horas.
Informações: Dep. de Licitação – Praça Juca Novaes, nº. 1169,
Fone/Fax (14) 3711-2500 – Ramal 516 - Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 17 de setembro de 2007 - Rose-
maria de Góes – Presidente da CPJL.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Pregão Presencial nº. 017/07 – Processo nº. 202/07 fica
aditado no valor de R$ 4.717,12 (quatro mil setecentos e
dezessete reais e doze centavos) – Convênio Fun-
deb, para a empresa ELIANA MARIA SIMIONI ME, o que
corresponde a aproximadamente 19,31% (dezenove vírgula
trinta e um por cento) do valor total adjudicado no processo
licitatório em questão, objetivando a aquisição de 08 (oito)
impressoras. Assinatura do Termo Aditivo em: 11 de
setembro de 2007.

TERMO DE REALINHAMENTO
DE PREÇO DO CONTRATO

Fica REALINHADO o termo de supressão do contrato de que
trata a Concorrência Pública nº. 012/06 – Processo nº. 353/
06, feito entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERIVA-
DOS DE PETRÓLEO E ÁLCOOL S/A, visando o equilíbrio econô-
mico - financeiro inicial do contrato, ficando alterado o preço do
álcool hidratado comum, para R$ 1,29 (um real e vinte e nove
centavos). O valor total do presente realinhamento é de R$ 1.800,00
(mil reais e oitocentos reais), com fulcro no art. 65, II, “d” da
Lei nº 8.666/93 e suas alterações - Joselyr Benedito Silvestre –
Prefeito da Estância Turística de Avaré - Alterado em: 03/09/07

Fica REALINHADO o valor do segundo realinhamento, de que
trata a Concorrência Pública nº. 012/06 – Processo nº. 353/
06, feito entre si a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a
empresa PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERIVA-
DOS DE PETRÓLEO E ÁLCOOL S/A, visando o equilíbrio econô-
mico - financeiro inicial do contrato, ficando alterado o preço da
gasolina comum, para R$ 2,398 (dois inteiros, trezentos e no-
venta e oito milésimo de real). O valor total do presente realinha-
mento é de R$ 215.820,00 (duzentos e quinze mil oitocen-
tos e vinte reais), com fulcro no art. 65, II, “d” da Lei nº 8.666/
93 e suas alterações - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da
Estância Turística de Avaré - Alterado em: 12/09/07

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito da Estância Turística de
Avaré, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei,
conforme o disposto no artigo 43, VI da Lei nº. 8.666/93 HOMO-
LOGA a Empresa DOCTOR COMPUTER COMÉRCIO E SERVI-
ÇOS EM TELEINFORMÁTICA LTDA ME, objetivando a aquisi-
ção de 01 (um) computador e 01 (uma) impressora, relativa ao
Pregão Presencial nº. 031/07–Processo nº. 259/07 - Ho-
mologado em: 17/09/2007.

TERMO DE SUPRESSÃO
Tomada de Preço nº. 056/06 – Processo nº. 324/06 fica
suprimido o respectivo contrato, ganho pela empresa LABORA-
TÓRIO ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA AVARÉ S/C
LTDA, no valor total de R$ 153.993,26 (cento e cinqüenta e
três mil novecentos e noventa e três reais e vinte e seis
centavos), o que corresponde a aproximadamente 64% (ses-
senta e quatro por cento) do valor total do contrato - Assinatu-
ra do Termo de Supressão: 12 de agosto de 2007.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO unilateralmente o termo de prorrogação de
contrato na modalidade Dispensa nº. 096/06 – Processo nº.
308/06, que faz entre si a Prefeitura da Estância Turística de
Avaré e a empresa GILBARCO DO BRASIL S/A, objetivando a
contratação de empresa especializada para manutenção pre-
ventiva e corretiva em “B” bicos (ext) tipo ou bombas abastece-
doras de combustíveis, conforme preceitua o art. 78, XII c/c art.
79, I, § 1º e 2º, da Lei 8.666/93 e suas alterações - Rescindido
em: 14/09/07- Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO DISPENSA
Dispensa de Licitação nº. 080/07–Processo nº. 289/07, a em-
presa ASSECAM DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, no valor
global de R$ 2.134,34 (dois mil cento e trinta e quatro reais e trinta
e quatro centavos), objetivando a aquisição de medicamentos para
o Pronto Socorro Municipal, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de setembro
de 2007- Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa de Licitação nº. 081/07–Processo nº. 291/07, a em-
presa FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP, no valor
global de R$ 981,60 (novecentos e oitenta e um reais e sessenta
centavos), objetivando a aquisição de medicamentos psicotrópi-
cos para o Centro de Saúde I, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 11 de setembro
de 2007- Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

DECRETOS

Decreto nº 1.548, de 05 de setembro de 2007
(Dispõe sobre a reorganização do Conselho

Municipal de Educação.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
DECRETA:
Artigo 1º - Fica reorganizado na forma abaixo, o Conselho
Municipal de Educação, nos termos da Lei Municipal n.º 334, de
12 de Setembro de 1995:-
Membros:-
Segmento: Representante de Pais de Alunos da Rede Pública
Titular: Aparecida Sonia de Assis Nishihara
Suplente: Vanusa Maria Martins
Segmento: Representante da Sociedade Civil
Titular: João Batista Lima
Segmento: Representante da Educação Infantil
Titular: Vilma Teresa Deolim
Suplente: Amélia Maria Scucuglia
Segmento: Representante do Ensino Fundamental
Titular: Gustavo José Prado
Suplente: Rita de Cássia Sant’Anna de Melo
Segmento: Representante da Educação Especial
Titular: Emiliana Aparecida da Silva
Suplente: Vivian Cristina Martiniano de Oliveira
Segmento: Representante da Educação de Jovens e Adultos
Titular: Avelino Fernando Menck
Suplente: Maria Enedina da Silva Custódio
Segmento: Representante da Secretaria Municipal de Ensino
Titular: Priscila Regiane Crivelli
Suplente: Carolina Verpa Corrêa Martins
Segmento: Representante dos Diretores da Rede Muni-
cipal de Ensino
Titular: Regina Quintiliano Stella
Segmento: Representante da Rede Particular de Ensino
Titular: Cenise Gabriel Ferreira Salomão
Segmento: Representante do Ensino Superior
Titular: Evandro Márcio de Oliveira
Suplente: Reginaldo Gonzaga de Moraes
Segmento: Representante do Conselho Tutelar
Titular: Heloísa Bruno Dalcim
Suplente: Alecsander Bonifácio Garcia
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
ficando revogado o Decreto nº 1.244 de 29 de Agosto de 2006.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 05 de setembro
de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 1.553, de 17 de setembro de 2.007
(Dispõe sobre repristinação do Decreto nº 1357,

de 30 de janeiro de 2.007 )

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito da Estância Turística
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica repristinado o Decreto nº 1.357, de 30 de janeiro
de 2.007, que dispõe sobre a nomeação do Diretor Presidente
da Avareprev.
Artigo 2º  -  Este Decreto ent rará em v igor  na data
de  sua  pub l i cação ,  revogadas  as  d i spos ições  em
con t rá r i o .
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 17 de setembro
de 2.007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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Decreto nº 1.555 de 18 de setembro de 2007

(Autoriza o Poder Executivo Municipal através da Secretaria
Municipal de Esportes, a desembolsar valores para custeio da

delegação avareense dos 71º Jogos Abertos do interior.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D E C R E T A :
Artigo 1º - Fica o Departamento de Contabilidade do Município, nos
termos da Lei Municipal nº 978 de 18 de setembro de 2007, autori-
zado a  efetuar adiantamento financeiro, no valor de R$ 15.000,00
(Quinze Mil Reais), para custeio da participação da delegação ava-
reense nos 71º Jogos Abertos do Interior, a realizar-se na cidade
de Praia Grande de 15 a 29 de setembro de 2007.
Parágrafo primeiro- O valor a ser desembolsado será desti-
nado a cobertura das seguintes despesas entre outras: hospi-
talares, taxa de participação, alimentação, medicamentos, trans-
portes, combustível, pedágios, eventuais consertos de veículos
e materiais esportivos, agasalhos, uniformes, ajuda de custo a
atletas, técnicos, cozinheiros, faxineiros, vigias, massagistas,
médicos e farmácias.
Artigo 2º – A ajuda de custo a atletas, cozinheiros, faxineiros,
vigias e massagistas, dar-se-á os moldes do inciso V do artigo
2º da Lei nº 35/1989.
Parágrafo único – Em igual prazo será remetida cópia da pres-
tação de contas ao Poder Legislativo.
Artigo 3º - A prestação de contas, deverá ser apresentada, em
até 30 (trinta) dias após o término do evento, apresentando o
critério utilizado para pagamento dos atletas, cozinheiros, faxi-
neiros, vigias, massagistas e médicos.
Parágrafo único – Em igual prazo será remetida cópia da pres-
tação de contas ao Poder Legislativo.
Artigo 4º – As despesas decorrentes da execução desta Lei, a
cargo do Município, onerarão as seguintes dotações consigna-
das no Orçamento vigente: 10.02.00-27.812.3007.2109-392.
Artigo 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância de Avaré, aos 18 de setembro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº  1.550, de 12 de setembro de 2007
(Dispõe sobre Desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo,
medindo 125,00  m², de propriedade de INDÚSTRIA VICENTINI
Ltda, localizada na Avenida Gilberto Filgueiras,  parte do lote nº
39, Jardim São Roque, Município e Comarca de Avaré, destinada
para alinhamento do acesso da Rua Elizabeth Jesus de Freitas,
na Avenida Gilberto Filgueiras, na divisa com a Indústria Gráfica
Centenário.
Local:- Avenida Gilberto Filgueiras, parte do lote 39, do Jardim
São Roque, Avaré - SP
Área territorial:- 125,00 m²
Proprietário:  INDÚSTRIA VICENTINI Ltda
Valor: R$ 11.151,47
Descrição da Área :-
“Uma faixa de terra, desmembrada de maior porção do lote nº
39, do Jardim São Roque, fazendo frente para a atual Avenida
Gilberto Filgueiras, antiga Avenida Presidente Kennedy, onde
mede 5,00 metros de frente; pelo lado direito de quem olha des-
sa rua para o imóvel, confronta com faixa de rua existente na
extensão de 25,00 metros; nos fundos confronta com a Rua
Elizabeth Jesus de Freias na extensão de 5,00 metros e do lado
esquerdo confronta com o remanescente do lote nº 39 na ex-
tensão de 25,00 metros, perfazendo uma área territorial de
125,00 metros quadrados.”
Artigo 2º - As despesas decorrentes da aplicação deste decreto
correrão por conta da aplicação própria do orçamento vigente.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 12 de setembro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 1.551, de 12 de setembro de 2007
(Dispõe sobre declaração de utilidade pública para fins

de desapropriação, e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica declarado de utilidade pública, para fins de desa-
propriação amigável ou judicial,a área de terras de propriedade
de MARIO JOSÉ BANNWART, RAFAEL NEGRÃO BANNWART E
ANA CAROLINA NEGRÃO BANNWART SOARES, localizada na
Rua Braz Caldeira, no Bairro São Luiz, nesta cidade de Avaré,
que será utilizada para regularização de via pública:-
Local:- Rua Braz Caldeira – Bairro São Luiz
Proprietário:- MARIO JOSÉ BANNWART, RAFAEL NEGRÃO
BANNWART E ANA CAROLINA NEGRÃO BANNWART SOARES
Área:- 306,50 m2
Valor:- R$ 1,00 (hum real)
Descrição da Área:
Uma área de terras, situada nesta cidade de Avaré, fazendo
frente para a Rua Braz Caldeira onde mede 5,90 metros; pelo
lado direito de quem dessa rua olha para o imóvel confronta com
o prédio de nº 46 da mesma rua, de propriedade de José Peres
e com área remanescente de Yraima Negrão na extensão de
52,00 metros; nos fundos confronta com o prédio de nº 63 da
Rua São Luiz de propriedade de Genaro Rodrigues na extensão
de 5,90 metros e do lado esquerdo confronta com o prédio nº 72
da Rua Braz Caldeira de propriedade de Carmem Vasques Gon-
çalves e com área remanescente de Nahscir Mazzoni Negrão
na extensão total de 51,90 metros, perfazendo uma área territo-
rial de 306,50 m2.
Artigo 2º - As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta das dotações orçamentárias do orçamento vigente.
Artigo 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, ficando revogado o Decreto nº 1.496 de 18 de julho de 2007.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 12 de setembro
de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n.º 1.554, de 18 de setembro de 2007
(Dispõe sobre a revogação de Decreto)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
D E C R E T A : -
Artigo 1.º - Fica revogado o Decreto nº 557, de 29 de setembro
de 2003, que dispõe sobre a permissão de uso à título precário
e não oneroso de imóvel de Propriedade da Prefeitura Municipal
ao CLUBE DA VIOLA E SANFONA.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 18 de setembro
de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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Decreto n.º 1.552, de 14 de setembro de 2007

(Dispõe sobre alteração denominação de Escolas Municipais de Educação Básica)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A : -
Artigo 1º. Ficam alteradas as denominações das Escolas Municipais abaixo citadas, de FUNDEF
para FUNDEB, sendo que as escolas EMEF, EMEIEF e EMEI passarão a EMEB (Escola Municipal de
Educação Básica).
DE: PARA:
EMEF Salim Antonio Curiati EMEB  Salim Antonio Curiati
EMEF Profª. Elizabeth de Jesus Freitas EMEB Profª. Elizabeth de Jesus Freitas
EMEIEFS Profª. Maria Theresa de Oliveira Picalho EMEB Profª. Maria Theresa de Oliveira Picalho
EMEIEF Orlando Cortez EMEB Orlando Cortez
EMEF Dona Anna Novaes de Carvalho EMEB Dona Anna Novaes de Carvalho
EMEIEF José Rebouças de Carvalho EMEB José Rebouças de Carvalho
EMEIEF Prof. Carlos Papa EMEB – Prof. Carlos Papa
EMEF Fausto dos Santos Rodrigues EMEB Fausto dos Santos Rodrigues
EMEIEF Prof. Clarindo Macedo EMEB Prof. Clarindo Macedo
EMEF Prof. Victor Lamparelli EMEB Prof. Victor Lamparelli
EMEF Maneco Dionísio EMEB Maneco Dionísio
EMEF Profª. Maria Nazareth Abs Pimentel EMEB Profª. Maria Nazareth Abs Pimentel
EMEF Prof. Ulisses Silvestre EMEB Prof. Ulisses Silvestre
EMEF Profª. Celina Villela Duarte Bruno EMEB Prof. Celina Villela Duarte Bruno
EMEF Profª. Evani Elaine Battochio Casolato – Ponte Alta EMEB Profª. Evani Elaine Battochio Casolato – Ponte Alta
EMEF da Estação Barra Grande EMEB da Estação Barra Grande
EMEIES Prof. Flávio Nascimento EMEB Prof. Flávio Nascimento
EMEI Profª. Licínia de Oliveira Guazzelli EMEB Profª. Licínia de Oliveira Guazzelli
EMEI Profª. Zainy Zequi de Oliveira EMEB Profª. Zainy Zequi de Oliveira
EMEI Profª. Alzira Pavão EMEB Profª. Alzira Pavão
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições
em contrário, em especial o Decreto nº 1546, de 03 de setembro de 2007.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré em 14 de setembro 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado nesta Secretaria na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 1.556 de 18 de setembro de 2007
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial, e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei,
D E C R E T A:
Artigo 1º - Fica Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal
nº 982 de 18 de setembro de 2007, autorizado a abrir o Crédito Adicional Especial no valor de R$
23.000,00 (vinte e três mil reais), necessário a aquisição de um veículo zero quilômetro tipo sedan,
para uso da edilidade.
01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.02.00 DIRETORIA DA CAMARA
01.122.7005.2.258 Manutenção da Câmara
4.4.90.52.48.00.00.00.0080 Veículos Diversos 23.000,00

TOTAL 23.000,00
Artigo 2º - O valor do Crédito Adicional Especial de que trata o Artigo anterior será coberto com
recursos da anulação parcial da seguinte dotação do Orçamento vigente:
01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.01.00 CORPO LEGISLATIVO
01.031.7005.2.257 Atividades Legislativas
3.1.90.13.01.00.00.00.0080 03-F.G.T.S. 6.500,00
3.3.90.33.99.00.00.00.0080 05-Outras Despesas com Locomoção    12.000,00
3.3.90.39.23.00.00.00.0080 06-Festividades Homenagens 4.500,00

TOTAL            23.000,00
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 18 de setembro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Lei nº 982 de 18 de setembro de 2007
(Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial, e dá outras providências)

Autoria:- Mesa Diretora.
JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei;
Artigo 1º - Fica aberto no Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal o Crédito Adicional
Especial no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), necessário a aquisição de um veículo
zero quilômetro tipo sedan, para uso da edilidade.
01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.02.00 DIRETORIA DA CAMARA
01.122.7005.2.258 Manutenção da Câmara
4.4.90.52.48.00.00.00.0080 Veículos Diversos 23.000,00

TOTAL 23.000,00
Artigo 2º - O valor do Crédito Adicional Especial de que trata o Artigo anterior será coberto com
recursos da anulação parcial da seguinte dotação do Orçamento vigente:
01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.01.00 CORPO LEGISLATIVO
01.031.7005.2.257 Atividades Legislativas
3.1.90.13.01.00.00.00.0080 03-F.G.T.S. 6.500,00
3.3.90.33.99.00.00.00.0080 05-Outras Despesas com Locomoção 12.000,00
3.3.90.39.23.00.00.00.0080 06-Festividades Homenagens 4.500,00

TOTAL 23.000,00
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 18 de setembro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

LEIS

Lei nº 977 de 12 de setembro de 2007
(Revoga a Lei nº 676, de 08 de dezembro de 2004, e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal de Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:-
Artigo 1º - Fica revogada a Lei Municipal nº 676, de 08 de dezembro de 2004, que doa área de
terras à ARTEFATOS DE MADEIRA MATUPÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 12 de Setembro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado nesta Secretaria na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

LEI COMPLEMENTAR

Lei Complementar nº 78 de 18 de setembro de 2007
(Dispõe sobre redenominação e extinção de cargos e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré decretou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei;
Artigo 1º - Ficam alteradas as denominações dos cargos abaixo relacionados, que fazem parte do anexo
I da Lei Municipal nº 274, de 21 de março de 1.995, mantendo-se as mesmas referências e requisitos.

CARGOS A SEREM REDENOMINADOS
DE PARA
Ajudante de Caminhão Auxiliar de Serviços Diversos
Servente de Escola / Oficial de Limpeza Servente (Limpeza)
Artigo 2º - Ficam extintos do Quadro de Pessoal dos Servidores Públicos da Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, criado pela Lei nº 274, de 21 de março de 1.995, os seguintes cargos:-
ANEXO I
Armazenista;
Auxiliar de Serviço de Camping;
Mestre de Obras.
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 18 de Setembro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado nesta Secretaria na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
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Etapa do Paulista de Wakeboard será em Avaré

Avaré receberá nos
dias 21, 22 e 23 de setem-
bro wakeboarders de todo
o Brasil e deve ser a pro-
va com o maior número
de atletas do ano. Isso

Competidores prometem muitas manobras radicais

DIVULGAÇÃO

Camping Municipal
receberá Regata

Internacional de Vela

Nos dias 21, 22 e 23
de setembro, estará
acontecendo no Camping
Municipal, a 1ª Regata
Internacional Avaré-Juru-
mirim de Vela, em come-
moração aos 200 anos de
nascimento do Almirante
Tamandaré. O evento
conta com o apoio da
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, atra-
vés da Secretaria Muni-
cipal de Turismo.

Alguns dos principais
velejadores do país esta-

Alguns dos principais
velejadores do país
estarão em Avaré

rão em Avaré, disputan-
do várias categorias
como star, laser, snipe e
veteranos.

Na sexta-feira, dia
21, às 20 horas, será re-
alizado o cocktail de
abertura. No sábado, a
partir das 12 horas serão
iniciadas as regatas. No
domingo às regatas vol-
tam a acontecer a partir
das 11 horas. A entrega
da premiação está pre-
vista para acontecer às
17 horas.

DIVULGAÇÃO

porque além da 3ª Etapa
da Copa Nescau de
Wake 2007 – Circuito
Paulista, o evento também
será válido pela etapa que
decidirá os campeões bra-

sileiros de 2007. A expec-
tativa é que mais de 100
atletas participem da pro-
va. O evento conta com
o apoio da Prefeitura da
Estância Turística de Ava-

ré, através da Secretaria
de Turismo.

As competições serão
realizadas na Represa da
Estância Turística de Ava-
ré, no Hotel Península e
terá oito categorias em dis-
puta, além da Nescau
Xpression Session.

A disputa na catego-
ria profissional deve pro-
porcionar ao público pre-
sente um show de mano-
bra. Isso porque a deci-
são do título brasileiro ain-
da não está definida. O
líder do ranking é o pau-
lista Luciano Rondi Neto
que está com 280 pontos
e vem se destacando a
cada campeonato, atrás
dele com dez pontos a
menos (270) está Mário
Teles de Menezes Man-
zolli seguido por José
Carlos Ribeiro Junior
com 215, Rodrigo Mar-

tins Teixeira com 205 e
Fellipe Gonçalves de
Carvalho com 200.

Na sexta-feira, dia
21, os atletas se encon-
trarão para os treinos li-
vres. No sábado, dia 22,
às 8h00, começam as eli-
minatórias para todas as
categorias. As finais se-
rão disputas do domingo,
dia 23, a partir das 8h00.
No domingo também
acontece a Nescau
Xpression Session Pró e
Mirim. Xpression Sessi-
on Pró e Mirim.

Não é à toa que este
é o primeiro evento de
wakeboard no mundo a
receber o selo de neutra-
lização de carbono, com
plantio de árvores cor-
respondentes à emissão
de carbono no Programa
Florestas do Futuro da
Fundação SOS Mata
Atlântica. Para neutrali-
zar a emissão de gás car-
bônico relacionada ao
evento 200 árvores serão
plantadas e monitoradas
pela Fundação SOS
Mata Atlântica.

Ruas do Camping Municipal recebem pavimentação

No próximo dia 30 de
setembro, a Prefeitura da
Estância Turística de Ava-
ré fará a entrega do com-
plemento da pavimentação
em lajota das vias internas

 MÁRIO BIXIGA

Ruas recebem pavimentação em lajota
do Camping Municipal.

O projeto é uma par-
ceria entre a Prefeitura e
o Governo Federal. Des-
ta forma, todas as vias
internas do Camping Mu-

nicipal, que não possuem
tal melhoria, estão rece-
bendo a pavimentação.

As ruas estão sendo
pavimentadas com lajo-
tas de concreto pré-fabri-

cadas de modelo padrão
de 30x30 cm, com es-
pessuras de 8 cm. Em
alguns locais do Camping
Municipal já existem es-
sas lajotas.

A melhoria faz parte
do projeto da Prefeitura
da Estância Turística de
Avaré de incrementar
cada vez mais o Camping
Municipal, fazendo com
que o local receba cada
vez mais um número
maior de visitantes.

Além da pavimenta-
ção das vias, a Prefeitura
construirá um farol e um
restaurante panorâmico
no local. Essas obras se-
rão realizadas assim que
o Governo do Estado li-
berar a verba do DADE
(Departamento de Apoio
e Desenvolvimento das
Estâncias), referente a
Estância Turística.
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Dando continuidade
as inaugurações do mês
de setembro, que fazem
parte do calendário de
comemorações do ani-
versário de Avaré, a Pre-
feitura estará entregan-

Prefeitura inaugura cobertura de quadras nas escolas

Escola Maneco Dionísio Escola Clarindo Macedo

 MÁRIO BIXIGA

do no dia 28 de setem-
bro a cobertura de qua-
dra de três escolas mu-
nicipais. A cerimônia
começa a partir das
16h30, com a inaugura-
ção da cobertura da

quadra da Escola Ma-
neco Dionísio, no Cen-
tro da cidade. Logo em
seguida serão inaugura-
das a cobertura de qua-
dra nas escolas Orlan-
do Cortez (Bairro Vila

Operária) e Elizabeth
Jesus de Freitas (Bairro
São Judas Tadeu).

No sábado, dia 29
de setembro, será inau-
gurada a cobertura da
quadra da Escola Cla-

rindo Macedo, no Bair-
ro Jardim Paineiras.

A cobertura das es-
colas se faz necessária
para que os alunos pos-
sam realizar suas ativi-
dades protegidos, mes-

mo em dias de chuva ou
muito sol. Com a cober-
tura as quadras também
passam a servir a comu-
nidade para que possam
utiliza-las nos finais de
semana e feriados.

Avaré receberá novas áreas esportivas

Centro Esportivo Engenheiro Nestor Puzzielo Campo de Futebol do Bairro Ponte Alta

 MÁRIO BIXIGA

O futebol de Avaré
ganhará novas áreas
para a prática da mo-
dalidade, além de me-
lhorias em campo já
existente. No próximo
dia 29 de setembro, a
Prefeitura da Estância
Turística de Avaré en-
trega para a população
do bairro Ponte Alta, o

Arquibancada do Campo do São Pedro é ampliada

campo de futebol da-
quela localidade. O
novo campo foi cons-
truído ao lado da esco-
la do bairro e propor-
cionará mais uma op-
ção de lazer para os
moradores locais. A
inauguração acontece a
partir das 16h00.

Em seguida, às

16h30, acontece a inau-
guração da ampliação
da arquibancada do
Campo de Futebol do
São Pedro. Com a me-
lhoria, o torcedor ficará
melhor acomodado
para assistir as partidas
no local.

Às 17h45 a Prefeitu-
ra estará entregando a

área esportiva no Bairro
Jardim Paineiras, que re-
ceberá a denominação de
Centro Esportivo Enge-
nheiro Nestor Puzzielo.

Com a entrega des-
tas áreas esportivas, a
Prefeitura pretende in-
centivar a prática es-
portiva em todas as fai-
xas etárias.
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Lei nº 979 de 18 de setembro de 2007
(Revoga a Lei nº 407, de 14 de outubro de 1992,

e dá outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei;
Artigo 1º - Fica revogada a Lei nº 407, de 14 de outubro de
1992, que autoriza o Executivo Municipal a assinar contrato de
cessão de um imóvel em comodato e dá outras providências.
Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 18 de setembro
de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado nesta Secretaria na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 980 de 18 de setembro de 2007
(Inclui área Perímetro Urbano do Município de Avaré,

e dá outras providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei;
Artigo 1º - Fica incluído no Perímetro Urbano de Avaré, a área
de terras abaixo descrita:-
“ÁREA DE TERRAS, com 3,9246 hectares, situada em Avaré-
SP, na Gleba “A” da Fazenda Pinhal, dentro das seguintes medi-
das e confrontações:- INICIA no marco nº47A, cravado a 531,00
metros do marco nº 1 do perímetro da Área “A” da Fazenda
Pinhal, junto a cerca de divisa com a FEPASA (Ferrovia Paulista
S/A) e parte remanescente (futura Avenida Projetada) município
de Arandu da Área “A” da Fazenda Pinhal; deste marco segue
na confrontação com a parte remanescente (futura Avenida
Projetada) município de Arandu da Área “A” da Fazenda Pinhal,
no rumo 64º07’04”SE, a distância de 15,92 metros até o marco
nº47B, cravado na cerca de divisa; deste marco deflete à es-
querda e segue por cerca na confrontação com a área rema-
nescente da Área “A” da Fazenda Pinhal, no rumo 21º15’36”NW,
a distância de 583,048 metros até o marco nº1B, cravado na
cerca de divisa; daí segue em curva de raio de 25,00 metros, a
distância de 7,27 metros até o marco nº1/B1; deste marco se-
gue rumo 37º55’46”NW, 84,55 metros na mesma confrontação,
até o marco nº1/B2; daí segue em curva de raio de 10,00 metros,
a distância de 2,84 metros até o marco nº1C; deste marco segue
rumo 21º38’14”NW, 574,450 metros, na mesma confrontação
até o marco nº1D; deste marco segue rumo 22º47’07”NW, 35,315
metros na mesma confrontação até o marco nº1E; deste marco
segue rumo 13º58’26”NW, 39,693 metros na mesma confronta-
ção até o marco nº1F; deste marco segue rumo 21º35’22”NW,
2,073 metros na mesma confrontação até o marco nº1GA; des-
te marco segue na confrontação com a Área desmembrada
(matrícula nº 56.073) da Área “A” da Fazenda Pinhal, rumo
21º35’22”NW, 277,312 metros na mesma confrontação até o
marco nº1G; deste marco segue rumo 16º51’54”NW, 88,858
metros na mesma confrontação até o marco nº1H; deste marco
segue rumo 13º50’02”NW, 58,597 metros na mesma confronta-
ção até o marco nº1I; deste marco segue rumo 12º21’53”NW,
29,308 metros na mesma confrontação até o marco nº1J; deste
marco segue rumo 04º14’08”NW, 62,449 metros na mesma con-
frontação até o marco nº1K; deste marco segue rumo
06º08’40”NW, 70,745 metros na mesma confrontação até o mar-
co nº1L; deste marco segue rumo 08º43’59”NW, 321,156 me-
tros na mesma confrontação até o marco nº1M; deste marco
segue rumo 11º28’42”NW, 20,768 metros na mesma confronta-
ção até o marco nº1N; deste marco segue rumo 16º58’13”NW,
21,533 metros na mesma confrontação até o marco nº1O; deste
marco segue rumo 22º00’49”NW, 21,166 metros na mesma con-
frontação até o marco  nº 1P;  deste marco  segue  rumo
26º17’45”NW,   21,406  metros  na  mesma confrontação até o
marco nº1Q; deste marco segue rumo 32º51’03”NW, 21,745
metros na mesma confrontação até o marco nº1R; deste marco
segue rumo 39º37’49”NW, 21,637 metros na mesma confronta-
ção até o marco nº1S; deste marco segue rumo 43º22’27”NW,
20,330 metros na mesma confrontação até o marco nº1T; deste

marco segue rumo 44º25’45”NW, 20,697 metros na mesma con-
frontação até o marco nº1U; deste marco segue rumo
50º41’54”NW, 48,610 metros na mesma confrontação até o mar-
co nº1V; deste marco segue rumo 34º01’46”NW, 469,708 me-
tros na mesma confrontação até o marco nº1X; deste marco
segue rumo 27º29’17”NW, 89,583 metros na mesma confronta-
ção até o marco nº1Z; deste marco deflete a esquerda e segue
por cerca na confrontação com Área desapropriada (matrícula
nº 54.108) da Área “A” da Fazenda Pinhal, no rumo 50º35’00”SW,
a distância de 15,004 metros até o marco nº25, cravado na
cerca da FEPASA (Ferrovia Paulista S/A); deste marco deflete a
esquerda e segue por cerca  na confrontação com a FEPASA
(Ferrovia Paulista S/A), nos seguintes rumos e distâncias:-
27º29’17”SE, 90,367 metros até o marco nº26; 34º01’46”SE,
472,783 metros até o marco nº27; 50º41’54”SE, 49,986 metros
até o marco nº28; 44º25’45”SE, 19,876 metros até o marco nº29;
43º22’27”SE, 19,840 metros até o marco nº30; 39º37’49”SE,
20,258 metros até o marco nº31; 32º51’03”SE, 19,998 metros
até o marco nº32; 26º17’45”SE, 19,986 metros até o marco nº33;
22º00’49”SE, 19,945 metros até o marco nº34; 16º58’13”SE,
20,153 metros até o marco nº35; 11º28’42”SE, 19,689 metros
até o marco nº36; 08º43’59”SE, 319,786 metros até o marco
nº37; 06º08’40”SE, 70,155 metros até o marco nº38; 04º14’08”SE,
63,935 metros até o marco nº39; 12º21’53”SE, 30,374 metros
até o marco nº40; 13º50’02”SE, 58,994 metros até o marco nº41;
16º51’54”SE, 89,874 metros até  o marco nº42; 21º35’22”SE,
279,005 metros até o marco nº43; 13º58’26”SE, 39,850 metros
até o marco nº44; 22º47’07”SE, 36,320 metros  até o marco
nº45; 21º38’14”SE, 678,781 metros cruzando com uma água até
o marco nº46; 66º30’01”NE, 25,056 metros até o marco nº47;
21º15’36”SE, 544,683 metros até o marco nº47A, marco este
que serviu de ponto de partida e inicio destas divisas e confron-
tações, objeto da matricula 60.566 do CRI de Avaré.”
Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 18 de setembro
de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Lei nº 981 de 18 de setembro de 2007
 (Altera a redação da Lei nº 1434, de 03 de abril de 1984 e dá

outras providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei;
Artigo 1º - O artigo 1º da Lei nº 1434, de 03 de abril de 1984,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Artigo 1° - Fica criado o Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente - COMDEMA, órgão colegiado autônomo, consultivo,
deliberativo, normativo, recursal e de assessoramento da Pre-
feitura Municipal de Avaré, em questões referentes ao equilíbrio
ecológico e ao combate à poluição ambiental em toda a área
deste Município, competindo-lhe:
I- Estabelecer normas técnicas e padrões de proteção, conser-
vação e melhoria do meio ambiente, observadas a legislação
Federal, a Estadual e a Municipal;
II - Opinar e dar parecer sobre a realização de estudo das alter-
nativas e das possíveis conseqüências ambientais de projetos
públicos e privados, requisitando das entidades envolvidas as
informações necessárias;
III - definir áreas prioritárias de ação governamental visando a
proteção e melhoria da qualidade ambiental de Avaré.”
Artigo 2° -  O artigo 4° da Lei n° 1434, de 03 de abril de 1984,
passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 4° - O COMDEMA terá um Presidente, um Vice-Presiden-
te, um Secretário Executivo e um Secretário Adjunto, eleitos
pelos seus pares”.
Artigo 3° -  O artigo 5° da Lei n° 1434, de 03 de abril de 1984,
passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 5° - Os membros do COMDEMA terão mandato de 2 (dois)
anos podendo ser reeleitos até o final da atual administração em
que estiverem.”
Artigo 4° - O artigo 9° da Lei n° 1434, de 03 de abril de 1984,
passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 9° - Para os casos constatados de poluição, o COMDE-
MA encaminhará notificação ao responsável, relatando a ocor-
rência e alertando-os das possíveis conseqüências face a le-
gislação federal, estadual e municipal e sugerindo ao Senhor
Prefeito Municipal as  providências que julgar necessárias.
Artigo 5°  - O artigo 11 da Lei n° 1434, de 03 de abril de 1984,
passa a ter a seguinte redação:

“Artigo 11 - Deverão constar, obrigatoriamente, dos currículos
escolares nos estabelecimentos de ensino da Prefeitura Munici-
pal, noções e conhecimentos referentes à preservação do Meio
Ambiente.”
Artigo 6°  - O artigo 13 da Lei 1434, de 03 de abril de 1984,
passa a ter a seguinte redação:
“Artigo 13 - No prazo máximo de 60 (sessenta) dias após sua
instalação, o COMDEMA elaborará seu Regimento Interno, que de-
verá ser homologado por Decreto do Senhor Prefeito Municipal.”
Artigo 7°  - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância de Avaré, aos 18 de setembro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado nesta Secretaria na data supra

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAÚJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Lei nº 978 de 18 de setembro de 2007
(Autoriza o Poder Executivo Municipal através da Secretaria

Municipal de Esportes, a desembolsar valores para custeio da
delegação avareense dos 71º Jogos Abertos do interior.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei;
Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado efetuar adian-
tamento financeiro, no valor de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais),
para custeio da participação da delegação avareense nos 71º
Jogos Abertos do Interior, a realizar-se na cidade de Praia Gran-
de de 15 a 29 de setembro de 2007.
Parágrafo primeiro- O valor a ser desembolsado será desti-
nado a cobertura das seguintes despesas entre outras: hospi-
talares, taxa de participação, alimentação, medicamentos, trans-
portes, combustível, pedágios, eventuais consertos de veículos
e materiais esportivos, agasalhos, uniformes, ajuda de custo a
atletas, técnicos, cozinheiros, faxineiros, vigias, massagistas,
médicos e farmácias.
Artigo 2º – A ajuda de custo a atletas, cozinheiros, faxineiros,
vigias e massagistas, dar-se-á os moldes do inciso V do artigo
2º da Lei nº 35/1989.
Parágrafo único – Em igual prazo será remetida cópia da presta-
ção de contas ao Poder Legislativo.
Artigo 3º - A prestação de contas, deverá ser apresentada, em
até 30 (trinta) dias após o término do evento, apresentando o
critério utilizado para pagamento dos atletas, cozinheiros, faxi-
neiros, vigias, massagistas e médicos.
Parágrafo único – Em igual prazo será remetida cópia da pres-
tação de contas ao Poder Legislativo.
Artigo 4º – As despesas decorrentes da execução desta Lei, a
cargo do Município, onerarão as seguintes dotações consigna-
das no Orçamento vigente: 10.02.00-27.812.3007.2109-392.
Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância de Avaré, aos 18 de setembro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

LEGISLATIVO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Fica ratificada a Dispensa de Licitação 11/2007 – Processo
nº 16/2007, com fulcro no artigo 24, VIII da Lei 8.666/93, para a
empresa BANCO DO BRASIL S/A, instituição financeira sob a
forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.000.000/0001-91,
com sede em Brasília/DF, localizada no Setor Bancário Sul, Qua-
dra 4, Bloco A, lote 25, objetivando a prestação de serviços ban-
cários, relativos a emissão e administração de cartão corporativo
para aquisição de bens e serviços, nos termos da Resolução nº
339/2007, publicada no Semanário Oficial da Estância Turística de
Avaré, edição de 15 de setembro de 2007, página 07.
As despesas decorrentes com a efetiva utilização do cartão
serão cobertas através da seguinte dotação orçamentária:
01.02.00-3.3.90.33.99.00.00.00.0080-01.122.7005.2.258
/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré,
aos 19 de setembro de 2007.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Presidente
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Secretaria de Meio Ambiente realiza
festa na chegada da Primavera

Em comemoração a
chama estação das flo-
res, a Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente
estará realizando a 1ª
Festa da Primavera. O
evento acontece nos
dias 22 e 23 de setem-

SÁBADO – DIA 22 DE SETEMBRO
10h00 – Abertura Oficial com a presença de autoridades
10h30 – Apresentação Indígena (Hotel Ibiguá) – Projeto Re-
descobrindo o Brasil – resgate da cultura Guarani Nhandewa
14h00 – Grupo Hotel Ibiquá Eco Resort – recreação – rodas
cantadas – gincanas ecológicas.
16h00 – Apresentação de Dança de Rua – Grupo Dançarte –
Professora Silvia Tuiú

DOMINGO – DIA 23 DE SETEMBRO
6h51 – Início da Estação da Primavera
15h00 – Apresentação de Dança de Rua – Grupo Dançarte –
Professora Silvia Tuiú
15h40 – Apresentação do Grupo de Danças das alunas da
Escola Estadual João Teixeira
16h00 – Show de encerramento com Tonio Chaccon e Flávio
Thempo

STANDS EXPOSITORES
- Verde Art – mudas, paisagismo e flores
- Espaço Artes – lagos ornamentais, paisagismo, decoração
e artesanato
- CartPlast – empresa pioneira na região centro sul de São Paulo
em fabricação de embalagens plásticas Biodegradáveis.
- Natura – empresa pioneira na fabricação de cosméticos e
perfumaria utilizando matéria prima ecologicamente correta.
- Hotel Ibiquá Eco Resort – apresentação de vídeo institucio-
nais de preservação do meio ambiente
- Reciclarte – artesanato de materiais recicláveis e reapro-
veitáveis (Secretaria do Meio Ambiente)

STANDS INSTITUCIONAIS
- Sabesp
- Polícia Ambiental
- VISA (Vigilância Sanitária) – Combate a Dengue
- Instituto Ambiental Brasileiro – ônibus  itinerante – cartilhas
institucionais

PROGRAMAÇÃO
 MÁRIO BIXIGA

Evento acontece no Horto Florestal

bro, coincidindo com o
início da Primavera, que
neste ano será no dia 23
de setembro, às 6h51.

A abertura oficial da
festa acontece no sába-
do, dia 22, às 10 horas
da manhã. Durante os

dois dias de evento
acontecerão exposições
de flores, onde algumas
das principais floricultu-
ras da cidade estarão
expondo uma grande
variedade de espécies.
Instituições como Sa-

besp, Polícia Ambiental
e Instituto Ambiental do
Brasil estarão com stan-
ds para orientação do
publico presente.

O evento conta ain-
da com o apoio do Hor-
to Florestal.

No último dia 21 de
setembro, Dia da Árvo-
re, a Secretaria Munici-
pal do Meio Ambiente
realizou o Mutirão Verde.
A iniciativa é do Governo
do Estado e o objetivo é
incentivar cada cidadão a
plantar uma árvore.

A Secretaria do
Meio Ambiente realizou
o plantio de 7 mudas de
ipê de diversas tonalida-
des de flores. As mudas
foram plantadas no jar-
dim da Concha Acústica
e contou com a partici-
pação de alunos da Es-
cola Coronel João Cruz.

A escolha do ipê se deu
em virtude de ter sido eleita
recentemente como a árvo-
re símbolo de Avaré.

Dia da Árvore é comemorado com Mutirão Verde

Alunos do Coronel participaram do Mutirão Verde

AVISO AO PÚBLICO

Senhores Comerciantes
e demais empresários

em geral:
Quando vossos estabelecimentos comer-
ciais receberem fiscalização de agentes
desta municipalidade, em qualquer âmbi-
to de suas atividades, e caso vossa se-
nhoria venha a considerar o referido ato
improcedente, injusto e arbitrário, por
gentileza protocolar requerimento com en-
dereço completo junto ao Protocolo do
Paço Municipal, a Praça Juca Novaes,
1169, no horário das 13h00 às 17h00,
dias úteis expondo sua reclamação.

Prefeitura da Estância
Turística de Avaré
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Ginásio Kim Negrão recebe nova iluminação
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Ava-
ré está providenciando
a recuperação de toda
iluminação do Ginásio
Municipal de Esporte
Kim Negrão.

Depois do serviço
pronto, o Ginásio Kim
Negrão passará a con-
tar com uma iluminação
mais eficiente, proporci-
onando melhor qualida-
de na realização de
eventos noturnos.

No local estão sen-

 MÁRIO BIXIGA

Estão sendo colocados novos refletores

do trocadas as antigas
lâmpadas de 250 watts,
por lâmpadas de 400
watts. Além de lâmpa-
das mais potentes, a ilu-
minação terá um ganho
maior, pois cerca de
50% da iluminação an-
tiga estava ineficiente.

Além da troca das
lâmpadas, a Prefeitura
está implantando novos
projetores, mais moder-
nos e eficientes, além de
troca de toda fiação e
disjuntores.

Conserva é o termo utilizado para vários tipos de
processos, industriais ou caseiros, empregados nos
alimentos com o objetivo de prolongar sua vida útil
(compotas, geléias, frutas cristalizadas, sardinhas,
picles, palmitos, ervilhas etc.). De acordo com o
Procon é preciso precaução na compra desses pro-
dutos, uma vez que, se eles apresentarem algum
problema, poderão causar danos à saúde.

Trata-se de um processamento importante na
alimentação por tornar possível o consumo de ali-
mentos fora da época de produção (entressafra),
produzidos em outras regiões ou prontos para se-
rem servidos.

ENLATADOS - Ao comprar enlatados, leia
com atenção os dados contidos na embalagem,
como composição, data de validade, nome do
fabricante, endereço e CGC e peso (bruto, lí-
quido e drenado).

Fique atento à aparência da lata, que deve
estar íntegra, sem partes amassadas, estufadas
ou enferrujadas, o que indica que pode haver com-
prometimento do produto. Recuse as embala-
gens que apresentarem estes defeitos, pois a
ferrugem significa que seu transporte ou arma-

Compra de alimentos em conserva exige cuidados
zenamento foram feitos em condições impróprias;
o estufamento indica a produção de gás decorren-
te da alteração do produto por contaminação mi-
crobiológica ou química ; amassadas, podem ter
sofrido algum choque mecânico, afetando sua her-
meticidade permitido assim, a entrada de ar e, con-
sequentemente, podendo causar contaminação
por microorganismos. O choque mecânico pode
originar, ainda, uma reação do produto com a lata,
tornando-o impróprio ao consumo.

VIDROS - Em se tratando de vidros é necessário
observar os mesmos dados constantes no rótulo das
latas, além disso, o consumidor deve prestar aten-
ção e evitar a compra daqueles que apresentarem
espuma ou líquido turvo ou opaco.

As condições da tampa destas embalagens são
responsáveis também pela qualidade do alimento:
se ela estiver enferrujada ou amassada poderá faci-
litar a entrada de ar, levando a alteração do mesmo.
Dê preferência aos produtos que possuem lacre, ve-
rificando sempre se ele está inviolado.

ESTABELECIMENTOS - É importante levar em
conta as condições de higiene dos utensílios, dos
manipuladores de alimentos e das instalações, prin-

cipalmente durante a compra de conservas a gra-
nel (azeitonas, tremoço, cereja em calda etc.). As
informações sobre qualidade, origem (procedência)
e validade, devem estar disponíveis ao consumidor
por meio de plaquetas ou cartazes.

A presença de insetos no local pode evidenciar
que a janelas ou ralos não estão protegidos.
O empilhamento excessivo de latas e de embala-
gens do tipo “tetra pak” (caixinhas) compromete
tanto a integridade da embalagem, quanto a pró-
pria qualidade do alimento, portanto, fique atento
quando for adquirir este tipo de produto.

RESIDÊNCIA - A estocagem de enlatados e vi-
dros fechados em casa deve ser feita em local seco
e ventilado, longe da luz solar direta. Ao abrir a lata,
deve-se transferir o conteúdo para um recipiente
com tampa e manter na geladeira. As sobras em
vidros devem ser imediatamente refrigeradas, na
própria embalagem e consumidas o mais rápido
possível.

Em caso de dúvidas ou problemas o Procon de
Avaré atende na Rua Mato Grosso, 1360. Maiores
informações podem ser obtidas pelos telefones
3733 7010 ou 3733 7565.
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DISQUE
DENÚNCIA

A Polícia Militar do Es-
tado de São Paulo e o 53º
Batalhão de Polícia do In-
terior Avaré/SP, vêm divul-
gar a existência do telefo-
ne de uti l idade pública
“181”, que trata do Disk De-
núncia.

Este serviço é reconhe-
cido pela UNESCO como
uma das principais e mais
importantes ferramentas a
serviço da sociedade e que
colabora efetivamente com
a redução da criminalidade
no Estado de São Paulo.

As denúncias feitas atra-
vés do telefone “181” são de
caráter restrito, garantindo o
sigilo absoluto e o total ano-
nimato da pessoa que a faz.
É importante lembrar que
por se tratar de um telefone
de utilidade pública, o mes-
mo não deve ser utilizado
como forma de trote ou cau-
sador de intrigas.

Ao utilizar o Disk De-
núncia o cidadão deve pas-
sar de maneira simples e
detalhada o fato ocorrido ou
em eminência, sendo de
imediato registrado em
uma central única de com-
putadores no Estado de
São Paulo.

Feita a denúncia desta-
ca-se uma equipe de inves-
tigação para o caso, onde
através do telefone o de-
nunciante pode acompa-
nhar os resultados de sua
informação.

Este serviço é desenvol-
vido pelo Instituto São Pau-
lo Contra a Violência, uma
Organização da Sociedade
Civil de interesse Público,
que atua em diversas fren-
tes de combate à crimina-
lidade.

Cidadão, ao fazer a de-
núncia, você estará garan-
tindo seu direito à seguran-
ça e auxiliando a Polícia do
Estado de São Paulo a so-
lucionar e a combater a cri-
minalidade.

Polícia Militar do Esta-
do de São Paulo

53º Batalhão de Polícia Mili-
tar do Interior  Avaré/SP
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Nós Somos Avaré
Com suas águas cristalinas

Você nos acolheu
Com seu verde entre campina

Dentro do nosso sonho, você nos enalteceu

Salve pois Avaré
Terá da água e do sol
Entre tantas belezas

Você é sem igual

Com toda a sua ternura
Tudo é para nós

Amor por um torrão
Cidade amiga, tudo queremos para vós

Vida sob o sol de Avaré
Vida que ajuda a viver

Vida tão bela
Que só nos faz crescer

Crescer para o amor
Crescer para a dor

Ajudando a cada ser
Nesta terra querida, que só nos faz renascer

Jane Marli Borges dos Santos
Professora da EMEB Salim Antonio Curiati
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Quatro músicas de Avaré participam
da fase nacional da Fampop

Wandi Doratiotto encerrou a noiteO avareense Wilson Teixeira fez um belo show

Josiele cantou Degredo, de Wilson BarcelosRonaldo Peres se classificou com a música TransmissãoKleber Godoy interpretou Blues do Assalariado

A eliminatória ava-
reense da 25ª Fampop,
realizada no último dia
20, classificou quatro
músicas de Avaré para
a fase nacional do fes-
tival. Vida de Cão, de
Rodrigo Custódio;
Transmissão, de Ro-
naldo Peres; Blues do
Assalariado, de Kleber
Godoy; e Degredo, de
Wilson Barcelos inter-

Vida de Cão, de Rodrigo Custódio, foi uma das classificadas

pretada por Josiele,
foram as músicas de
Avaré classificadas. A
noite foi encerrada
com shows de Wilson
Teixeira e Wandi Do-
ratiotto.

Na noite de sexta-
feira, dia 21, aconteceu
a primeira eliminatória
nacional, onde se apre-
sentaram, representan-
do Avaré, as músicas

Vida de Cão e Trans-
missão. O show de en-
cerramento foi com
Zeca Baleiro.

Neste sábado, dia
22, acontece a segun-
da eliminatória nacio-
nal, onde Avaré será
representada pelas
músicas Blues do As-
salariado e Degredo.
O show de encerra-
mento do terceiro dia

do festival será com a
patronesse da Fam-
pop, Zélia Duncan.

No domingo, dia
23, será realizada a
grande final com as 12
melhores músicas que
se apresentaram nas
duas eliminatórias. O
show de encerramento
será com Trovadores
Urbanos e Guilherme
Arantes.

Neste ano a Fam-
pop pagará um prêmio
de R$ 9 mil para a mú-
sica vencedora. Tam-
bém serão premiados
2º lugar (R$ 5 mil), 3º
lugar (R$ 3 mil), me-
lhor instrumental (R$ 2
mil), interprete (R$ 1
mil), letra (R$ 1 mil),
instrumentista (R$ 1
mil), aclamação popu-
lar (R$ 1 mil), arranjo

(R$ 1 mil) e melhor
música avareense (R$
1 mil).

Neste ano a Fam-
pop está acontecendo
no Centro Avareense.
Os ingressos estão a
venda e poderão ser
adquiridos com ante-
cedência nos seguintes
locais: Cidades Imó-
veis, Copiadora Ca-
naã, Empório Café.


