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Prefeitura inaugura quadra esportiva
na Vila Esperança

O Cristo Redentor,
um dos principais pontos
turísticos da cidade, está
recebendo melhorias por
parte da Prefeitura. Está
sendo feita a pintura de
todo o monumento, além
de conserto das grades
e da escadaria que dá
acesso ao Monumento
do Cristo.

A Praça da Paz,
onde está localizado o
Cristo Redentor, tam-
bém está recebendo
atenção, com a reforma

Na última sexta-fei-
ra (dia 29) A Prefeitu-
ra da Estância Turísti-
ca de Avaré, inaugurou
a Quadra Esportiva da
Vila Esperança. A ce-
rimônia aconteceu às
17 horas e contou com
boa parte da popula-
ção do bairro e proxi-
midades.

A quadra foi con-
quistada graças ao con-
vênio assinado pela
Prefeitura com o Mi-

nistério dos Esportes,
onde foram emprega-
dos recursos oriundos

Praça da Paz e Cristo Redentor passam por reformas
de todo o piso em mo-
saico, melhorias na mu-
reta, replantio de grama.
A cascata será reativa-
da e deixará o local com
um atrativo a mais.

A iluminação do lo-
cal também está sendo
cuidada pela Prefeitura.
Além da substituição
das lâmpadas queima-
das da praça, os refle-
tores que iluminam o
Cristo também foram
trocados, dando mais
potência a iluminação.

da Caixa Econômica
Federal e uma contra-
partida da Prefeitura. O

total da obra custou R$
60 mil e vai beneficiar
cerca de mil pessoas.A Prefeitura da Es-

tância Turística de Ava-
ré está providenciando
a correção do leito da
Rua Três Marias, no
Bairro Vera Cruz. A
providência foi tomada
devido a reivindicação
dos moradores locais,
que pediram a correção
em virtude da irregulari-
dade nas lajotas da rua.
Devido ao grande mo-

Prefeitura corrige leito
da Rua Três Marias

vimento de veículos pe-
sados no local, princi-
palmente de ônibus, as
lajotas estavam deslo-
cadas, causando trans-
tornos, principalmente
para os motoristas. Foi
feito o trabalho de nive-
lamento e troca das la-
jotas danificadas. Todo
o trabalho foi executa-
do pelos funcionários da
própria Prefeitura.
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EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARECER CME Nº 06/2005, APROVADO EM 19/07/2005
Interessado: Decon
Assunto: Consulta sobre o Convênio da APAE – Avaré
Histórico:  Conforme Oficio nº 069/05 - Decon, encaminhado
pelo Sr. Luciano B. M. Rodrigues, CRC/SP-1SP156638/O-2, em
19 de julho de 2005, consulta sobre irregularidades detectadas
em convênio firmado entre a Prefeitura Municipal. da Estância
Turística de Avaré e a Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais de Avaré (APAE). O oficio segue com os seguintes apon-
tamentos:
- A entidade celebrou convênio com a municipalidade, cujo obje-
tivo é a manutenção de Educação Especial para crianças de 0 a
6 anos, num total de 51 (cinqüenta e um) atendidos.
- A entidade tem apresentado a relação mensal de atendidos
com o nome repetido, caso do menor M. A. O., nascido aos 30 de
setembro de 1992.
- Dos 51 (cinqüenta e um) atendidos, 2 (dois) são residentes no
município de Arandu-SP e outros 14 (quatorze) aparecem na
relação nominal de outro convênio firmado com o Município de
Avaré, este com vistas ao atendimento social. Além do que,
apenas 21 (vinte e um) alunos atendem ao critério da faixa etária
de 0 a 6 anos de idade, conforme Cláusula Primeira.
- A entidade tem apresentado relatório de atividades idênticas ao
convênio da Secretaria Municipal da Educação e ao convênio da
Secretaria Municipal do Bem-Estar Social, tendo os mesmos,
objetos distintos.
Relatório:  Conforme Cláusula Primeira do convênio que entre si
celebram a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Avaré – APAE - e a Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Avaré, aos 16 de março de 2005, “constituem objetos deste
Convênio o compromisso de ambas as partes em oferecer à
criança de 0 a 6 anos” (Grifo nosso).
Conforme item Primeiro da Cláusula Segunda são obrigações da
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré: “Conceder
recursos financeiros para a - manutenção de Educação Especi-
al para crianças de 0 a 6 anos em número de 51 (cinqüenta e
um) alunos.”
Observando a relação nominal e as respectivas datas de nasci-
mento dos 51 alunos atendidos pelo presente convênio, vimos que
30 (trinta) alunos apresentam idade superior a 6 anos de idade,
além do que, dois alunos residem no município de Arandu-SP.
Comparamos esta relação nominal com a relação nominal dos

atendidos pela Secretaria do Bem-Estar Social, 14 (quatorze)
nomes são coincidentes nas duas relações.
Também se confirma que o nome do conveniado M. A. O. apare-
ce em duplicidade na relação nominal do convênio com a Prefei-
tura Municipal da Estância Turística de Avaré via Secretaria
Municipal de Educação, Processo nº 04 - Lei 704.
Ainda conforme item n°01 da folha n°02 da mesma Cláusula
Segunda “Cessão de merenda escolar em natura (grifo nosso)
em quantidade suficiente  para atender o número de crianças
conveniadas”.
Parecer Conclusivo:  Diante do exposto, este Conselho entende
que o Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Avaré e a Associação de Pais e Amigos dos Excepci-
onais de Avaré (APAE) e diante da relação nominal apresentada
nos documentos, apenas 21 (vinte e um) alunos estão na faixa
etária exigida por tal celebração. Solicitamos à Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais de Avaré que se houver outros alunos
nesta faixa etária, que envie ao Poder Público uma nova relação

nominal de alunos. Caso não haja, este Convênio fica restrito so-
mente aos 21 (vinte e um) alunos que se enquadram.
Em relação ao fato de dois alunos residirem no município de
Arandu-SP , sugerimos que seja celebrado um convênio entre a
APAE -Avaré e aquela Prefeitura Municipal, para que esta arque
com a manutenção da Educação Especial de seus munícipes.
Solicitamos a correção do nome do aluno M.A.O. que aparece
na duplicidade numa mesma relação nominal, bem como seja
justificado o porquê dos nomes que aparecem na relação nomi-
nal dos convênios das duas Secretarias.
Deliberação Plenária
O Conselho Municipal de Educação aprova por maioria o pre-
sente parecer, nos termos dos votos dos relatores.

Sala do Plenário, 19 de julho de 2005.

Fátima Khalaf Zedan
Presidente do CME
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Center Som Watanabe  - Rua Alagoas, 1543
Banca de Jornais (T riponto) - Rua S. Catarina, 1411

Banca Central - Rua Rio Grande do Sul, s/nº
Banca do Mercado  - Praça da Independência, s/nº

Abavil - Rua Pernambuco, 1346
Farmácia Cortês  - Praça da Independência, 06

A Baiúca - Rua Rio Grande do Sul, 1389
Babucha  - Rua Pernambuco, 1472

Casa Chaddad - Largo São João, 200
Victória Delicatesse  - Rua Santa Catarina, 1290
Farmácia São Bento - Rua Pernambuco, 1318

Farmais  - Rua Rio Grande do Sul, 1355
Clínica do Tênis - Rua Pernambuco, 1521

Drogaria do Povo - Praça da Independência, 35
Café do Ponto - Rua Santa Catarina, 1386

Postos de Venda de
Cartões da Zona Azul

A Secretaria Municipal de Transporte e Sistema
Viário de Avaré, através da Divisão de
Estacionamento Regulamentado, informa os
postos de venda de cartões da Zona Azul:
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INEDITORIAIS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ -
AVAREPREV – ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA N ° 02/2005

PAULO DÉCIO DE SOUZA , Diretor Administrativo -Financeiro do
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Avaré, no uso das atribuições conferidas pelo Art. 58, Inciso I da
Lei 475 de 06/08/2003, publicada no Semanário Oficial do Muni-
cípio em 08/08/2003, e tendo em vista o que consta no Processo
n° 02/2005.
RESOLVE:
Conceder pensão por morte com proventos integrais a partir de
26 de Maio de 2004, cabendo à beneficiária vitalícia Sr- EZILDI-
NHA DOS SANTOS PACHECO, brasileira, companheira, maior,
portadora do RG. 15.835.397- 3, CPF 092.332.538 -61, o valor
de R$ 151,35 (Cento e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Cinco
Centavos), referente a 50% do beneficio, e as beneficiais tem-
porária, GABRIELA APARECIDA DE SOUZA, brasileira, solteira,
menor, portadora do RG. 41.870.836- 8, SSP-SP, CPF
346.226.108- 84, no valor de R$ 75,67 (Setenta e Cinco Reais e
Sessenta Sete Centavos) correspondente à 25% do beneficio,
e ISABELA APARECIDA DE SOUZA, brasileira solteira,
menor,portadora do RG.41.870.837 -X,SSP- SP, CPF 349.882.348-
51, o valor de R$ 75,67 (Setenta e Cinco Reais e Sessenta Sete
Centavos), correspondente à 25% do beneficio,em razão do
falecimento de BENEDITO DE SOUZA, RG. 19.796.319- 5, que
era Servidor Público do quadro de pessoal da Prefeitura Munici-
pal da Estância Turística de Avaré, matricula n° 4135, ocupante
do cargo AUXILIAR DE SERVIÇO DE CAMPO, referente a bene-
ficio base, no valor de R$ 302,69 (Trezentos e Dois Reais e
Sessenta e Nove Centavos), com fundamento no Art 21 da Lei
Municipal n° 475 de 06/08/2003.
Considerando ainda que, como as beneficiárias temporárias são
filhas menores do falecido, a partir de 03/05/200,7, data em se
completa sua maioridade, cessa seus benefícios e reverte para
a beneficiária vitalícia.
Avaré,28 de julho de 2005

PAULO DÉCIO DE SOUZA
DIRETOR ADM. FINANCEIRO

DECRETOS

Decreto nº 977, de 26 de julho de 2005
(Dispõe sobre permissão de uso de bem público, nos termos
do artigo 119, §3º, da Lei Orgânica do Município da Estância

Turística de Avaré)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE , Prefeito da Estância Turística
de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
nos termos dispostos no artigo 119, §3º, da Lei Orgânica de
Município.
DECRETA:
Artigo 1º  – Fica concedida à TELEVISÃO CIDADE MODELO
LTDA.,  doravante denominada apenas Permissionária, a PER-
MISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO , por prazo indeterminado,
consistente de espaço na torre de televisão de propriedade desta
municipalidade, necessário para a instalação do sistema de re-
transmissão de televisão (RIT), através do canal 46 em UHF.
Artigo 2º –As despesas inerentes a instalação do equipamento de
que trata o artigo anterior correrão por conta da permissionária.
Artigo 3º –A presente permissão poderá ser revogada a qual-
quer tempo e sem prévia notificação.
Artigo 4º -Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 26 de julho de 2005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº 979, de 27 de julho de 2.005
(Reorganiza o Conselho Municipal de Saúde)

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 organizado na forma abaixo o Conselho Munici-
pal de Saúde:
Pres idente:
- Dr. Roslindo Wilson Machado - Secretário Municipal da Saúde

Membros:
- Dr. Cláudio Molinari Nardinelli - Representante das Prestadoras
de Serviços de Saúde em Entidade Filantrôpica
- Dr. João Alberto Siqueira - Representante das Prestadoras de
Serviços em Entidade não   Filantrópica
- Dr. José Antonio Monte - Representante do Conjunto das Entida-
des de Representação de outros Profissionais da área da Saúde
- Sra. Fátima Maria Padovani - Representante da DIR XI
- Sr. Carlos Eduardo Teixeira - Representante das Secretarias Municipais
- Sr. João Carlos Pereira - Representante do Lar São Nicolau
- Sra. Nair Aparecida Vendrameto - Representante da Pastoral
da Criança do Município
- Sr. Diamantino Gambini - Representante do Clube de Serviços
do Município
- Sr. Paulo Décio de Souza - Representante da Associação dos
Funcionários e Servidores Públicos Municipais
- Sr. Joaquim Simão de Freitas - Representante da Associação
de Moradores do Bairro Brasil Novo
Suplentes:
- Sr. Francisco Celestino - Representante das Prestadoras de
Serviços de Saúde em Entidade Filantrópica
- Dr. Rodrigo Peres Ignácios - Representante das Prestadoras
de Serviços em Entidades não Filantrópica
- Dr. Aldrio Machado Moura Leite - Representante do Conjunto
das Entidades de Representação de outros Profissionais da
área de Saúde
- Sra. Eloisa Grassi Alves Lopes - Representante da DIR XI
- Sr. Pedro Luiz de Souza - Representante das Secretarias Municipais
- Sr. José Carlos Lopes - Representante do Lar São Vicente de Paulo
- Sr. Juracy Rocha Cavini  - Representante do Clube de Serviços
do Município
- Sr. Ana Maria Campoy - Representante da Associação dos
Funcionários e Servidores  Públicos Municipais.
- Sra. Cristiane Alcântara
Representante  da Pastoral da Criança do Município de Avaré
- Sra. Edna Aparecida Gomes - Representante da Associação
de Moradores do Bairro Brasil Novo.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 27 de julho de 2.005.

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 975 de 26 de Julho de 2.005

(Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar e dá outra providências)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estância Turística de Avaré, usando das
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA:-
Artigo 1º – Fica autorizado na Contabilidade do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Avaré – AVAREPREV abrir nos termos do Parágrafo Único do Art. 7º da Lei Municipal nº
538 de 29 de Dezembro de 2.003, e da Lei Municipal nº 670 de 25/11/2004, o CRÉDITO no valor de
R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais) , para suplementar as seguintes dotações do orçamento
vigente, observando as classificações Institucionais, Econômicas e Funcional Programática:-

Local Código Geral Especificações da Despesa Valor
01 Instituto de Previdência Municipal
01.01.00 Instituto de Previdência e Dependências

31.90.13.01 09.272.020.2.001 Obrigações Patronais 2.000,00
33.90.36.06 09.272.020.2.002 Outros Serv Terc Pessoa Física 6.000,00
33.90.39.11 09.272.020.2.002 Outros Serv Terc Pessoa Jurídica 10.000,00
33.90.39.43 09.272.020.2.002 Outros Serv Terc Pessoa Jurídica 2.000,00
33.90.39.44 09.272.020.2.002 Outros Serv Terc Pessoa Jurídica 1.000,00
33.90.39.58 09.272.020.2.002 Outros Serv Terc Pessoa Jurídica 5.000,00
44.90.52.01 09.272.020.2.002 Equip Material Permanente 10.000,00

Total 36.000,00

Artigo 2º – O valor de que trata o artigo anterior será coberto com recursos a que alude o inciso
III, parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1.964, da seguinte
Dotação Orçamentária:-

Local Código Geral Especificações da Despesa Valor
01 Instituto de Previdência Municipal
01.01.00 Instituto de Previdência e Dependências

31.90.05.03 09.272.020.2.001 Outros Benefícios Previdênciarios 36.000,00
Total 36.000,00

Artigo 3º  – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, 26 de Julho de 2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

Decreto nº  978, de 27 de  julho de 2.005
(Dispõe sobre abertura de crédito Suplementar 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 autorizado o Departamento de Contabilidade e Orçamento do Município a abrir nos
termos do Parágrafo Único do art.  7º da Lei Municipal nº 687 de 29 de dezembro de 2.004, o
CRÉDITO no valor de R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais) para suplementar a
seguinte dotação do orçamento vigente, observando as classificações Institucionais, Econômicas
e funcional Programática:-
Local Códigos Geral Especificação da Despesa V alor
08. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO
08.06.00 Merenda Escolar

3.3.90.00.00 12.306.1035.1652-140 Fornecimento de merenda escolar              49.000,00
17. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
17.01.00 Gabinete do Secretário e Dependências

3.3.90.00.00 04.123.8090.8734-266 Manutenção da Administração financ.           100.000,00
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149.000,00

 Artigo 2º -  O Valor de que trata o artigo anterior será coberto com recursos a que alude o inciso
III, parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4320 de 17 de março de 1.964, das seguintes
dotações Orçamentária:-
Local Códigos Geral Especificação da Despesa V alor
08. SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO
08.06.00 Merenda Escolar

4.4.90.00.00 12.306.1035.9014-143 Atividades de apoio ao programa 49.000,00
11. SECRETARIA MUNICIPAL  TURISMO
11.01.00 Fundo Municipal de Turismo

4.4.90.00.00 23.695.7020.9085-213 Projetos de apoio ao programa            100.000,00
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          149.000,00

Artigo 3º -  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Prefeitura Municipal  da Estância Turística de Avaré, 27 de julho de  2.005.

JOSELYR BENEDITO SILVESTE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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No próximo domin-
go (dia 31/07) tem início
o Campeonato Municipal
de Futebol com oito par-
tidas válidas pela Segun-
da Divisão. O certame é
organizado pela Secreta-
ria Municipal de Espor-
tes (SEME) com o Apoio
da Prefeitura da Estância
Turística de Avaré. Os
jogos estarão acontecen-
do no Campo Municipal,
Campo do São Pedro e
Estádio do São Paulo
Futebol Clube.

No Campo Munici-
pal jogam Brabância x
Três Marias (9h00),
Mercado Vera Cruz x
Cruzeiro/Duilio Gambi-
ni (13h30) e Vila Nova
x Independente
(15h30). No Campo do
São Pedro jogam São

Retire gratuitamente
o Semanário Oficial
da Estância Turística

de Avaré no Paço
Municipal e nas

Bancas de Jornais
da cidade

Municipal de futebol
começa com rodada
da segunda divisão

Pedro x Azulão (9h00),
Vila Jardim x Santa Eli-
zabeth (13h30) e São
Pedro/Plantibol x Amé-
rica (15h30). No Está-
dio do São Paulo os jo-
gos serão Três Coquei-
ros x Jurumirim (13h30)
e Barca x Guanabara/
Plimec (15h30)

No último domin-
go deveria acontecer a
cerimônia de abertura
com a partida entre as
seleções da Primeira
Divisão e da Segunda
Divisão. Devido ao
mau tempo o jogo foi
cancelado.

A SEME informou
que a equipe do Ipiran-
ga Futebol Clube foi eli-
minada do campeonato
por não ter compareci-
do em duas reuniões.
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Realizada nos últi-
mos dias 22 e 23 de Ju-
lho, no Centro Avareen-
se, a Eliminatória Avare-
ense da 23ª FAMPOP,
além de contar com um
recorde de inscrições
também contou com um
recorde de público. As
dependências do Clube
estiveram lotadas em
ambas as noites.

Dentre as melhorias
deste ano, aos músicos
avareenses, estão a gra-
vação das 12 músicas
classificadas em um CD,
entrada gratuita para os
músicos que participaram
do festival por intermédio

Pré-eliminatória define as 12 músicas
de Avaré da Fampop

de credencial e também
a premiação de R$
500,00 às 04 músicas
que serão escolhidas no
dia 08 de setembro para
participarem da Fase
Nacional da FAMPOP.

Os jurados dessa
eliminatória foram:-
Marcelo Ornelas, Leroy
Amêndola, Florisbela,
Osni Ribeiro e Cláudio
Fazzio. Segundo os
mesmos o nível estava
altíssimo, fato que foi
comprovado pelas pes-
soas que acompanha-
ram as eliminatórias.

As classificadas fo-
ram:- Acordes (Ronaldo

Peres); Albatroz (Lito
Puleio); A Sétima Rosa
(João Elias Gonçalves);
Canção de Estrada
(Wilson Teixeira); Casa
Madrugada (José Doni-
zetti Costa Júnior); Con-
tos de Um Poeta (Alex
Sandro); Minas, Delírio
Barroco (Leandro Mi-
nas e Paulo Roberto);
Numa Só Palavra (Ro-
naldo Peres); Poetando
(Cacau); Uma Noite,
Um Violão, Uma Bossa
(Lendro Minas e Paulo
Roberto); Um Beijo
(Luciano Rigobelo) e
Volta Pra Casa (Gil do
Cavaco).

A escolha foi feita por
indicação, ou seja, cada
um dos jurados indica-
ram as 12 músicas que
mais gostaram e em se-
guida foram contados os
votos, passando as mú-
sicas que tiveram mais
indicação pelos jurados
do festival. A Secretaria
Municipal de Cultura e
Lazer informa a todos os
participantes do festival
que essa planilha, assina-
da por todos os jurados
encontra-se arquivada e
pode ser consultada por
qualquer cidadão que
por ventura tenha alguma
dúvida na votação.

Ronaldo Peres

Alex Sandro

Gil do Cavaco

Grupo Triufar
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Na última quinta-fei-
ra (dia 28/07) Avaré se-
diou o Seminário sobre
PPA (Plano Plurianual),
intitulado “O Município
no Rumo Certo”. O
evento realizado pelo
CEPAM contou com a
participação de diversos
municípios da região,
que puderam acompa-
nhar as instruções dos
técnicos do CEPAM
para a elaboração de
um PPA de acordo com
as normas legais.

O PPA é um impor-
tante instrumento para
o planejamento orça-
mentário e o acompa-
nhamento e controle
das finanças públicas,
além de possibilitar
mais eficiência e trans-

Seminário do CEPAM esclarece dúvidas sobre o PPA
parência às administra-
ções municipais.

A partir do PPA é
que os municípios terão
condições de elaborar
os demais instrumentos
orçamentários, como a
Lei de Diretrizes Orça-
mentárias e a Lei Orça-
mentária Anual, que de-
vem estar compatíveis
entre si, conforme deter-
mina a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal.

A abertura contou
com a presença de diver-
sos prefeitos da região,
como Arandu, Riversul,
Paranapanema, Bofete e
Avaré. Também esteve
presente o presidente do
Cepam, Renato Amary,
que falou para os presen-
tes. “Neste momento é

importante a participa-
ção dos prefeitos e ve-
readores e quando o
PPA for votado na Câ-
mara, é fundamental que
os vereadores deixem o
partidarismo de lado e
aprove este importante
instrumento para o bem
do município”, disse Re-
nato Amary.

As palestras foram
proferidas pelos técnicos
do Cepam, Hélvio Nico-
lau Moises (mestre em
Educação pela USP, com
especialização em plane-
jamento estratégico e
sustentabilidade) e Mar-
cos José de Castro (con-
tador e professor, espe-
cialista em auditoria e
controladoria em em ges-
tão publica municipal).Hélvio Nicolau Moises foi um dos palestrantes

Na última semana
Avaré sediou o XXVI
Potro do Futuro e
XXVIII Campeonato
Nacional Quarto de
Milha. O evento distri-
buiu R$ 430 mil em
prêmios e contou com
a presença dos melho-
res cavalos e os prin-
cipais treinadores, cri-
adores e proprietários
do País. O evento que
terminou no último dia
23, foi realizado no
Parque de Exposições
da Emapa e teve a or-
ganização da ABQM
(Associação Brasileira
de Quarto de Milha).
Foram realizados três
leilões. Entre eles o
Leilão Oficial da

Bom público prestigia Campeonato Nacional
de Quarto de Milha em Avaré

Evento reuniu os melhores cavaleiros e
amazonas do país

ABQM e dois particu-
lares, oficializados pela
entidade quartista. Es-
tima-se que nos 8 dias
do evento, os visitan-
tes injetaram na econo-
mia de Avaré, cerca de
R$ 5 milhões.

Foram disputadas
provas de Maneabili-
dade e Velocidade,
Cinco Tambores, Seis
Balizas, Laço de Be-
zerro e em Dupla (ca-
beça e pé), Rédeas,
Team Penning,
Working Cow Horse,
Três Tambores, Apar-
tação, Western Pleasu-
re e Conformação. As
provas técnicas foram
julgadas pelo juiz nor-
te-americano, Mike

Leilões atrairam grande público

Perkins, ex- presiden-
te da American Quater
Horse Association
(AQHA), que já este-
ve no Brasil como re-
presentante dessa en-
tidade, berço da raça
Quarto de Milha e tam-
bém julgando provas.

Cerca de 45 exposi-

tores apresentaram seus
produtos seus produtos.
Inclusive a T. Shirts, bu-
tique da grife ABQM,
que lançou uma nova li-
nha de produtos. A Puri-
na, patrocinadora das
provas, promoveu clíni-
ca de ferrageamento e
casqueamento.
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De 19 a 21 de agos-
to Avaré estará sedian-
do um mega evento de
esportes radicais. Trata-
se da 1ª FERA (Feira de
Esportes Radicais), que
estará acontecendo no
Recinto da Emapa. O
evento é uma realização
da Secretaria Municipal
de Turismo, em parce-
ria com a empresa Na-
tiva Viagens e Turismo.

Durante a 1ª FERA,
serão realizados espor-
tes que envolvem pare-
de de escalada, rapel e
tirolesa, pista de skate,
patins e bicicleta, bug
trampolim, giromaster
(simulador de astronau-
ta) e piper. O evento
será dotado de toda in-
fra-estrutura, com total
segurança aos que pra-
ticarem tais modalida-
des, além de ser total-
mente gratuitamente, já
que os ingressos para os
equipamentos serão tro-

Avaré receberá mega evento de esportes radicais

cados por 1 kg de ali-
mento não perecível.

A realização do
evento irá coincidir com
a reunião que a Apre-
cesp fará em Avaré nos
dias 19 e 20. Trata-se
de uma associação que
engloba as Prefeituras

das cidades turísticas do
Estado, que ao todo são
em número de 67.

Durante à noite,
dentro do 1ª FERA, se-
rão realizadas diversas
baladas em tendas
abertas, gratuitamente,
com DJs de São Paulo
tocando o que há de
melhor das pistas de
dança na atualidade.
Além disso, serão dis-
ponibilizados stands
para concessionárias,
comércio, além de uma
praça de alimentação
para os visitantes. Vale
destacar ainda que o
evento já está sendo di-
vulgado em 27 sites, le-
vando o nome da cida-
de para todo o mundo
através da Internet.

Por se tratar de um
evento importante e de
grandes proporções, o
mesmo já começou a
despertar o interesse de
outros estados, como
Bahia e Santa Catarina.

Tirolesa - A Tirole-
sa é uma espécie de vôo

rasante aonde a pessoa,
presa a um cinto de se-
gurança, desliza por um
cabo de aço de 300
metros entre duas árvo-
res. Os esportes de
aventura desenvolvem o
preparo físico, o tônus
muscular, a flexibilidade,
o fôlego, a criatividade,
a auto-confiança, a ca-
pacidade de enfrentar
desafios e a auto-estima.
Além disso, integram o
ser humano à natureza.

Rapel - Uma técni-
ca aplicada em descida
vertical em corda por
grupos de Operações e
forças especiais do mun-
do inteiro incluindo a
escalada em rocha e ge-
leira. As técnicas são
aplicadas em várias si-
tuações como: o retor-
no de uma escalada,
resgates, intervenções
de forças especiais, ex-
ploração de cavernas,
cachoeiras, prédios,
pontes e outros tipos de
descidas. A descida ver-
tical em corda consiste

em uma série de proce-
dimentos, dentre os
quais estar preparado
psicologicamente e fisi-
camente pois, o rapel
visa uma perda de ener-
gia potencial gravitacio-
nal de maneira contro-
lada, na passagem de
um corpo na vertical
(entre dois níveis de al-
tura), em outras pala-
vras, poderíamos dizer
que seria uma descida
vertical em corda, onde
a ação da gravidade é
superada e controlada
pela técnica e pelo pra-
zer. Obs: não aventure-
se sem segurança.

Giromaster:  O

quanto e por quanto
tempo você é capaz de
girar, desafiando a gra-
vidade? No Giromaster
(equipamento original
desenvolvido pela
NASA para treinamen-
to de astronautas) você
poderá testar a sua ca-
pacidade. O participan-
te fica em pé preso à
estrutura do equipamen-
to, e através de seu pró-
prio impulso e com a
ajuda do monitor acio-
na o movimento de três
eixos rodando simulta-
neamente.  Um equipa-
mento ideal para criar o
máximo de atividade
num mínimo de espaço.

A Secretaria Muni-
cipal de Cultura de
Avaré, que estará pro-
movendo a Oficina de
Teatro do Projeto
Grande Otelo está
proporcionando 50%
das vagas para alunos
da rede municipal de
ensino, ou seja, das 50
vagas disponíveis para
a oficina, 25 serão
destinadas para os alu-
nos da rede municipal.
O objetivo é detectar
entre os estudantes
aqueles que mostram
interesse pela arte.

O Projeto “Grande
Otelo” é uma parceria
da Prefeitura Munici-
pal da Estância Turís-

Oficina de Teatro
“Grande Otelo” terá a
participação de alunos

da rede municipal
tica de Avaré com a
Secretaria de Estado
da Cultura. Em Avaré
as aulas serão minis-
tradas pelo coordena-
dor Adriano Emerick.

Cada aluno deverá
ter o mínimo de 75%
de presença no curso
que terá a duração de
39 horas, divididas
por 03 horas aos sá-
bados. O Curso será
ministrado no saguão
do Teatro Municipal
“Dr. Octávio Morales
Moreno”.

As inscrições estão
abertas e poderão ser
feitas no Centro Cultu-
ral (Rua Minas Gerais,
279 – antiga CAIC).
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