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Pronto Socorro Avaré é referência em toda região
O Pronto Socorro

Municipal de Avaré não
atende somente pacientes
da cidade. Hoje o local é
ponto de referência em toda
região, atendendo pacien-
tes das cidades próximas.

Isso ocorre em vir-
tude do bom atendi-
mento registrado no
Pronto Socorro Muni-
cipal, que nos últimos
dois anos vem receben-
do forte investimento

por parte da Prefeitura.
A média de atendi-

mentos no Pronto So-
corro Municipal é de
mais de 9 mil pacientes
por mês. Destes, cerca
de 250 são de outras
cidades da região. A
grande maioria destas
pessoas busca atendi-
mentos em Avaré, por
ser mais eficiente em re-
lação a sua cidade de
origem. Última página.

MÁRIO BIXIGA

Prefeitura investe para que o Pronto Socorro tenha um atendimento cada vez melhor

Tubulação evitará enchentes no Recanto da Biquinha
Preocupada com o bem estar

da população do Recanto da Bi-
quinha, a Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, está providen-
ciando a implantação de tubulação.

O objetivo é a captação das
águas da chuva que causavam es-
tragos na Rua Manduri. Inicial-
mente a Prefeitura providenciou
a pavimentação da rua, o que
amenizou o problema dos mora-
dores. Agora com a implantação
da tubulação a expectativa é de
que o problema seja totalmente
resolvido.

O Recanto da Biquinha vem
recebendo uma série de melho-
rias por parte da Prefeitura.

Página 6.
Tubulação resolverá problemas de enchentes no local

Idealizado pelo
SESI-SP o Programa
Alimente-se Bem che-
ga a Avaré. Trata-se
de um programa edu-
cativo que incentiva a
mudança de hábitos
alimentares para a po-
pulação. As aulas prá-
ticas ensinam receitas
saborosas e nutritivas
a baixo custo, utilizan-
do conceitos para o
aproveitamento inte-
gral dos alimentos.

Página 6.

MÁRIO BIXIGA

Programa
Alimente-se
Bem chega

a Avaré

Prefeitura inicia construção
de escola no povoado de

Barra Grande
Página 5.
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ALMOXARIFADO DA SAÚDE ................................... 3732-7144

ARQUIVO MORTO .................................................... 3732-8464

AMBULATÓRIO DST / AIDS ...................................... 3732-5030

BANCO DO POVO .................................................... 3732-6101

BIBLIOTECA MUNICIPAL............................................ 3733-6004

CAMPING MUNICIPAL ................................................ 3731-9153

CASA DA MULHER ................................................... 3732-1744

CASA  ABRIGO FEMININO ........................................ 3732-6012

CASA ABRIGO MASCULINO .................................... 3733-1967

CASA DUPIÁ ............................................................. 3731-1595

CASA TRANSITÓRIA ................................................ 3733-2157

CENTRO ADMINISTRATIVO ...................................... 3711-2533

CPD ........................................................................... 3732-5335

CENTRO EDUCAÇÃO (CENTRINHO) ........................ 3733-4775

CEREST-CENTRO DE REFERÊNCIA

DA SAÚDE DO TRABALHADOR .............................. 3732-7203

CENTRO COMUNITÁRIO BANDEIRANTE .................. 3732-0902

CEI JANDIRA PEREIRA .............................................. 3733-9798

CEI CAROLINA PUZIELO ........................................... 3732-0699

CEI ANA SOARES DE OLIVEIRA ............................... 3731-1441

CEI SANTA TEREZINHA ............................................ 3732-0033

CEI DONA BIDUNGA ................................................. 3733-3050

CEI DONA OLGA GIRALDI BRITO ............................. 3732-7826

CEI ANTONIA DA SILVA DIAS (BARRA GRANDE) .... 3733-6688

CEI JOSÉ MARIA PORTO .......................................... 3733-1946

CORPO DE BOMBEIROS ........................................... 3733-1563/

3732-5758/

193

CONSELHO TUTELAR .............................................. 3732-1199

COMUNIDADE TERAPÊUTA (CHÁCARA PRIMAVERA) .. 3733-2666

CSU-CENTRO SOCIAL URBANO .............................. 3732-2466

COZINHA PILOTO-DEPÓSITO ................................... 3732-5997

COZINHA PILOTO ..................................................... 3733-4885/

3733-7015

DELEGACIA- POSTO DE INVESTIGAÇÃO ............... 3733-5404

EMEI DONA ANNA NOVAES ..................................... 3733-5353/

3733-7727

EMEIEF ORLANDO CORTEZ ..................................... 3733-8246

EMEIEF MANECO DIONÍSIO 3733-9001/

3732-2411

EMEIEF PROFº ZAINE ZEQUI OLIVEIRA ................... 3733-9099/

3733-5363

EMEIEF SALIM ANTONIO CURIATI ............................. 3733-9599/

3732-2868

EMEIEF PROFº CLARINDO MACEDO ........................ 3733-3442/

3733-7019

EMEF PROFº VITOR LAMPARELLI ........................... 3732-2342/

37335225

EMEF PROFº ELIZABETH JESUS DE FREITAS ......... 3732-4200/

3733-9448

EMEIES FLÁVIO NASCIMENTO ................................. 3733-5333/

3733-6559

PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE AVARÉ

EMEIES PROFº MARIA TEREZA DE O. PICALHO ...... 3733-7017/

3733-6662

EMEI ALZIRA PAVÃO ................................................ 3733-7016

EMEIEF JOSÉ REBOUÇAS DE CARVALHO .............. 3733-7018/

37334944

EMEF MARIA NAZARÉ ABS PIMENTEL .................... 3732-8686

EMEF LICÍNIA DE OLIVEIRA GUAZELLI ..................... 3732-8998

EMEF CELINA VILELA D. BRUNO .............................. 3731-7177

EMEF EVANI ELAINE BATOCHIO CASOLATO .......... 3731-7022

EMAPA ...................................................................... 3731-1843/

3733-1549

FEBEM ....................................................................... 3733-2677

PORTARIA DA GARAGEM ........................................ 3733-1541/

3733-1536/

3733-8866

DISK ILUMINAÇÃO .................................................... 3732-8844/

0800 707 0770

JUNTA MILITAR ......................................................... 3733-7014

INCRA ........................................................................ 3711-2547

PAS BOM SUCESSO ................................................. 3732-0970

PAS BAIRRO ALTO ................................................... 3732-0814

PAS BRABÂNCIA/VILA JARDIM ............................... 3733-2977

PAS VERA CRUZ ...................................................... 3733-2979

PAS JARDIM BRASIL ................................................ 3733-3044

PAS BARRA GRANDE .............................................. 3733-6677

PSF I CECÍLIO JORGE NETO ..................................... 3733-2929

PSF II FERNANDO HIRATA ........................................ 3731-2121

PSF III DANTE CAVECCI ............................................ 3732-4134

PSF IV DR. CARLOS  APARECIDO BANDEIRA ........ 3731-9347

POSTO DE SAÚDE .................................................... 3711-2400/

3732-9022/

0800 770 1920

PASSE ESCOLAR ..................................................... 3733-4440

3711-2219

PAÇO MUNICIPAL ...................................................... 3711-2500

PONTE ALTA ............................................................. 3731-4000

PROCON ................................................................... 3733-7010/

3733-7565

POLÍCIA MONTADA ................................................... 3732-3456

POSTO POLICIAL COSTA AZUL ............................... 3731-7158

PRONTO-SOCORRO ................................................. 3733-7341/

3733-7177

SECRETARIA DA SAÚDE .......................................... 3733-8277/

3732-8263

SECRETARIA DA AGRICULTURA .............................. 3733-9786

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO .................................. 3711-2211

SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL .................... 3732-0282

SECRETARIA DA CULTURA ...................................... 3733-3046/

3732-5057

SECRETARIA DE TURISMO ....................................... 3732-8009

TERMINAL RODOVIÁRIO .......................................... 3731-2702

TIRO DE GUERRA ..................................................... 3732-0965

VELÓRIO MUNICIPAL ................................................ 3732-5105

ZONA AZUL .............................................................. 3732-7288

Center Som Watanabe - Rua Alagoas, 1543
Banca Central - Rua Rio Grande do Sul, s/nº
Banca do Mercado - Praça da Independência, s/nº
Abavil - Rua Pernambuco, 1346
Farmais - Rua Rio Grande do Sul, 1355
Babucha - Rua Pernambuco, 1472
Brilho Sutil - Rua Alagoas, 1599
Planeta Vídeo - Rua Pernambuco, 1330
A Baiúca - Rua Rio Grande do Sul, 1389
Xerox e Chaveiro Center - Rua Pernambuco, 1271
Café do Ponto - Rua Santa Catarina, 1386
Victória Delicatesse - Rua Santa Catarina, 1290
Casa Chaddad - Largo São João, 200
Young Store - Rua Rio Grande do Sul, 1244
Casa Chadad - Largo São João, 200

POSTOS DE VENDA
DE CARTÕES DA

ZONA AZUL
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INEDITORIAIS

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ - FREA

Processo nº 001/2007.
Tomada de Preço nº 001/2007.
Data de Abertura:- 05/02/2007
Horário de Abertura:- 10h30m

A Fundação Regional Educacional de Avaré, torna Público para
ciência e retirada dos interessados através do Resumo do Edital
de Tomada de Preço nº 001/2007, objetivando a Contratação de
uma empresa especializada em transporte rodoviário de passa-
geiros, para prestação de serviços de transporte de 50 (cin-
qüenta) alunos da cidade de Cerqueira César a Avaré e vice
versa, 50 (cinqüenta) alunos da cidade de Itaí a Avaré e vice
versa e 27 (vinte e sete) alunos da cidade de Arandú a Avaré e
vice versa, com seguro de vida para passageiros e contra ter-
ceiros, onde se realizará a abertura dos envelopes HABILITA-
ÇÃO e PROPOSTA, as 10h30m do dia 05 de fevereiro do ano de
2.007. A cópia do Edital de Tomada de Preço e maiores informa-
ções poderá ser obtida juntamente com o nº do CNPJ da empre-
sa interessada com a Sra. Angela Maria Martorelli Galera,
Presidente da LP/FREA até o dia 02 de fevereiro do ano de
2.007, no endereço:-
* Praça Prefeito Romeu Bretas – 163
* Bairro Centro
* CEP. 18700 – 902
* Avaré – SP
* Departamento de Licitações, ou
* Tel / Fax :- (0xx14) 3732 1133 Ramal 207.

Avaré, 20 de janeiro de 2.007.

___________________________
Ângela Maria Martorelli Galera

Presidente LP/FREA

Portaria nº 002/2007 - Diretora Executiva - FREA
Marilda Rita de Lima Rossetto, na qualidade de Diretora

Executiva da Fundação Regional Educacional de Avaré – FREA,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais etc...

Considerando o expirou o prazo de validade da Comissão de
Licitação Pública da Fundação Regional Educacional de Avaré –
FREA, em 09 de janeiro  de 2.007;
Consolidando o Artigo 51, § 4º da Lei nº 8.6666 de 21 de
Junho de 1.993.
Resolve:-
Artigo 1º - Designar os servidores abaixo para integrarem, pelo
prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da presente data,
a Comissão Permanente de Licitações Pública da Fun-
dação Regional Educacional de Avaré – LP/FREA, sob a
Presidência do 1º (primeiro) e Secretário do 2º (segundo) decli-
nado:-
1 – Ângela Maria Martorelli Galera
2 – Márcio Antônio Zandoná
3 – Eunice Rodrigues de Almeida
Artigo 2º - Ficam Revogadas as disposições contrárias.
Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

Avaré, 09 de Janeiro de 2.007.

______________________________
Marilda Rita de Lima Rossetto

Diretora Executiva - FREA

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ - FREA

FUNDAÇÃO REGIONAL EDUCACIONAL
DE AVARÉ - FREA

Portaria nº 003/2007 - FREA
Marilda Rita de Lima Rossetto, Diretora Executiva - Da

Fundação Regional Educacional de Avaré – FREA, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais etc...

Resolve:-
Artigo 1º - Abrir Processo Seletivo nº 001/2007 para ocupação
dos seguintes cargos/empregos : 2 professores de Física, 1
professor de Química, 1 professor de Biologia, 1 profes-
sor de Filosofia, 2 professores de Matemática, 1 profes-
sor de Geografia, 1 professor de Português(Gramática),
2 professores de Inglês, 1 professor de Educação Artís-
tica, 1 professor de música, 2 professores de Educação
Infantil, 8 professores de ensino fundamental(1ª à 4ª sé-
ries), 1 professor de Educação Física especialista com
CREF, 1 Psicólogo, 1 professor de Teatro/Artes Cênicas, 2
professores de Física(FIRA), 1 professor de Artes(FIRA),
1 professor de Química(FIRA), 1 professor de
Matemática(FIRA), 1 professor de Educação Física(FIRA),
6 serventes, 1 operador de computador, 4 vigias, 6 escri-
turários, 2 inspetores de alunos, 1 jardineiro, 1 coordena-
dor administrativo, 3 auxiliares gerais, 1 contador, 1 técni-
co de laboratório, 2 porteiros, 1 veterinário, 2 estagiários
para informática, 1 estagiário  para setor jurídico, 1 esta-
giário para o setor contábil, 4 estagiários na área de peda-
gogia, 4 estagiários na área de Biologia.
Artigo 2º   O pré-requisito para o cargo/emprego:
Professor de Física é ser licenciado ou graduado em Física;
professor de Química é ser licenciado ou graduado em Quí-
mica; professor de Biologia é ser licenciado ou graduado em
Biologia; professor de Filosofia é ser licenciado ou graduado
em História da filosofia; professor de matemática é ser li-
cenciado ou graduado em matemática; professor de Geogra-
fia é ser licenciado ou graduado em Geografia; professor de
português é ser licenciado ou graduado em Letras; profes-
sor de Inglês é ser licenciado ou graduado em Letras; pro-
fessor de Educação Artística é ser licenciado ou graduado
em Artes; professor de Música é ser licenciado ou graduado
em Pedagogia; professor de Educação Infantil é ser licenci-
ado ou graduado em Pedagogia; professores do Ensino Fun-
damental é ser licenciado ou graduado em Pedagogia; Psicó-
logo é Nível superior Completo e experiência profissional de no
mínimo quatro anos; Professor de Educação Física é ser
licenciado ou graduado em Educação Física; professor de
Teatro/Artes Cênicas é Ensino Médio e experiência compro-
vada de no mínimo três anos na área de atuação; professor
de Física da Fira é ser licenciado ou bacharel em Física com

mestrado ou doutorado em área afim ou em Educação; profes-
sor de Artes da Fira é ser licenciado em Artes com mestrado ou
Doutorado em  área afim ou em Educação; professor de Quí-
mica da Fira é ser licenciado ou bacharel em Química com
mestrado ou doutorado em área afim ou em Educação; profes-
sor de Matemática da Fira é ser licenciado ou bacharel em
matemática com mestrado ou doutorado em área afim ou em
Educação; professor de Educação Física da Fira é ser licen-
ciado ou bacharel em educação Física com mestrado ou Douto-
rado em área afim ou em Educação; Serventes é Ensino Médio;
Operador de computador é Ensino Médio e curso Técnico de
processamento de dados; Vigias é 1ª a 4ª séries; escriturári-
os é Ensino Médio; Inspetor de Alunos é Ensino Médio; Jar-
dineiro é de 1ª à 4ª série; Coordenador Administrativo é
Nível Superior; auxiliar de serviços gerais é ensino funda-
mental; Contador é técnico em contabilidade com registro no
órgão competente; Técnico de laboratório é ter licenciatura
plena em Ciências Biológicas; Porteiro é 1ª a 4ª séries;  Vete-
rinário é Curso Superior em Medicina Veterinária.
Artigo 3º - O candidato aprovado para o cargo/emprego, ocu-
pará sua função na Fundação Regional Educacional de Avaré –
FREA, segundo o regime CLT e por período determinado,
conforme Lei Municipal 35 de 13 de Junho de 1.989, a
critério da Direção Pedagógica do estabelecimento de
Ensino e da Direção Executiva.
Artigo 5º - As inscrições para o referido processo seletivo,
dar-se-ão nos dias 22 e 23 do mês de Janeiro do ano de 2007,
das 9:00 às 20:00 horas, junto à Fundação Regional Educacio-
nal de Avaré.
Artigo 6º- O processo seletivo se dará da seguinte forma: para
os professores análise curricular peso 1 e prova didática peso
2, para os demais cargo/emprego etapa única através da reali-
zação de Prova Escrita, e para os estagiários entrevista.
Artigo 7º - O prazo para os recursos das inscrições indeferi-
das, se dará das 09:00 às 18:00 horas do dia 24 de Janeiro do
ano de 2007.
Artigo 8º - A realização da Prova dos professores dar-se-á nos
dias 30 e 31 de janeiro de 2007 e dos demais cargo/emprego
será dia 31 de Janeiro de 2007, às 19:00 horas nas dependên-
cias da FREA.
Artigo 9º - O resultado do candidato aprovado será afixado no
quadro de aviso da instituição FREA a partir de 02 de Janeiro do
ano de 2007.
Artigo 10 – Das Disposições Finais:
I – A declaração falsa ou inexata de dados constantes na ficha de
inscrição, bem como, a apresentação de documentos falsos,
determinará o cancelamento da inscrição, mesmo que verificados
posteriormente, anulando-se todos os atos dela decorrentes.
II – Ao se inscrever o candidato aceitará todas as condições
impostas no presente Edital.
III – Todas as convocações, avisos e resultados serão publica-
dos pela imprensa e afixadas no átrio da FREA.
IV – O Processo Seletivo Público terá validade até o dia 20 de
dezembro de 2007.
V – A habilitação do candidato no Processo Seletivo se extingue
com o prazo de validade do mesmo.
VI – Os candidatos aprovados e convocados ficarão sujeitos à
aprovação em exame médico e à apresentação dos documen-
tos que lhe forem exigidos.
VII – Ao se inscrever o candidato se responsabilizará moral e
judicialmente pelas informações e aceitará a legislação que re-
gulamenta o presente Processo Seletivo Público.
VIII – Os casos omissos serão resolvidos pela Administração Da
FREA.
Artigo 11º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

Avaré, 18 de Janeiro de 2007.

_____________________________
Marilda Rita de Lima Rossetto

Diretora Executiva - FREA
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LICITAÇÃO

ADJUDICAÇÃO
Concorrência Pública nº. 012/06 – Processo nº. 353/06, 29
de setembro de 2006, a empresa PETRONAC DISTRIBUIDORA
DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E ÁLCOOL S/A, no valor global
de R$ 830.380,00 (oitocentos e trinta mil trezentos e oitenta
reais), objetivando a contratação de empresa para fornecimen-
to de combustíveis para abastecimento da frota municipal - Jo-
selyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal - Adjudicado em:
17/01/2007.

TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Tomada de Preço nº. 043/06 – Processo nº. 297/06 fica
aditado no valor de R$ 12.879,30 (doze mil oitocentos e
setenta e nove reais e trinta centavos), para a empresa C.
M. SANTANA & CIA LTDA, o que corresponde a aproximada-
mente 14,94% (quatorze vírgula noventa e quatro por cento) do
valor total adjudicado no processo licitatório em questão, objeti-
vando a contratação de empresa para fornecimento de mão-de-
obra, com finalidade de pavimentação de vias públicas em lajo-
tas e guias pré-moldadas em concreto na Rua Tenente Apiaí -
trecho da Rua Bahia até a Rua Major Vitoriano-Assinatura do
Termo Aditivo em: 15 de janeiro de 2007.

Convite nº. 054/06 – Processo nº. 116/06 fica aditado no
valor de R$ 15.467,17 (quinze mil quatrocentos e sessen-
ta e sete reais e dezessete centavos), para a empresa J.
L. PRESTADORA DE SERVIÇOS S/C LTDA ME, o que corres-
ponde a aproximadamente 10,90% (dez vírgula noventa por
cento) do valor total adjudicado no processo licitatório em ques-
tão, objetivando a contratação de empresa para fornecimento
de mão-de-obra, equipamentos e materiais para implantação de
mosaico português e guias de jardins em diversas praças públi-
cas – Convênio DADE.
Assinatura do Termo Aditivo em: 05 de janeiro de 2007.

Convite nº. 058/06 – Processo nº. 132/06 fica aditado no
valor de R$ 8.179,64 (oito mil cento e setenta e nove reais
e sessenta e quatro centavos), para a empresa LAUM
CONSTRUÇÕES PAISAGISMO E SERVIÇOS DE LIMPEZA
LTDA, o que corresponde a aproximadamente 7,23% (sete vír-
gula vinte e três por cento) do valor total adjudicado no proces-
so licitatório em questão, objetivando a contratação de empresa
para fornecimento de mão-de-obra para execução e reforma de
praças públicas, totalizando 828,31 ml de guias de jardim e
2.970,62 m² de mosaico português – Convênio DADE - Assina-
tura do Termo Aditivo em: 28 de dezembro de 2006.

Convite nº. 087/06 – Processo nº. 198/06 fica aditado no
valor de R$ 25.002,32 (vinte e cinco mil e dois reais e trinta
e dois centavos), para a empresa C. M. SANTANA & CIA
LTDA, o que corresponde a aproximadamente 17,16% (dezes-
sete vírgula dezesseis por cento) do valor total adjudicado no
processo licitatório em questão, objetivando a contratação de
empresa para fornecimento de mão-de-obra, com finalidade de
pavimentação de vias públicas em lajotas e guias pré-moldadas
em concreto na Rua Rodrigues Alves e Travessa Projetada – da
Rua Humberto Mórbio até a Rua Luiz José Alves - Assinatura
do Termo Aditivo em: 15 de janeiro de 2007.

Convite nº. 125/06 – Processo nº. 332/06 fica aditado no
valor de R$ 14.617,05 (quatorze mil seiscentos e dezes-
sete reais e cinco centavos), para a empresa PAVI FORTE
FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP, o que
corresponde a aproximadamente 14,23% (quatorze vírgula vin-
te e três por cento) do valor total adjudicado no processo licita-
tório em questão, objetivando a contratação de empresa para
fornecimento de mão-de-obra, com finalidade de pavimentação
de vias públicas em lajotas e guias pré-moldadas em concreto
na Rua de acesso ao IML – Travessa do Villagio Falanghe, Rua
Manoel Aguilar.
Assinatura do Termo Aditivo em: 15 de janeiro de 2007.

Convite nº. 126/06 – Processo nº. 333/06 fica aditado no
valor de R$ 32.230,10 (trinta e dois mil duzentos e trinta
reais e dez centavos), para a empresa PAVI FORTE FABRI-
CAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP, o que cor-
responde a aproximadamente 23,79% (vinte e três vírgula se-
tenta e nove por cento) do valor total adjudicado no processo
licitatório em questão, objetivando a contratação de empresa
para fornecimento de mão-de-obra, com finalidade de pavimen-

tação de vias públicas em lajotas e guias pré-moldadas em con-
creto na Travessa Projetada interligando a Rua Lion até a Rua
Coimbra.
 Assinatura do Termo Aditivo em: 15 de janeiro de 2007.

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE
VIGÊNCIA DE CONTRATO

Fica PRORROGADO o contrato de licitação na modalidade de
Dispensa nº. 057/06 – Processo nº. 181/06, que faz entre si
a Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa JULIA-
NA VARELA GUARAREMA ME, que objetiva a contratação de
empresa especializada para fornecimento de software, manu-
tenção, suporte técnico e formação de pessoal especializado
para o processamento da folha de pagamento mensal do funci-
onalismo municipal, com prorrogação até 03 de agosto de
2007 - Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito da Estância Turística
de Avaré.

TERMO DE SUPRESSÃO
Dispensa nº. 121/06 – Processo nº. 396/06 fica suprimido o
valor total de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), ganho
pela empresa RENATA BOTTINO MONTOLAR ME, o que cor-
responde a aproximadamente 50% (cinqüenta por cento) do
valor total do contrato, que objetiva a aquisição de 40 (quarenta)
latas de leite alfaré de 450 gramas - Assinatura do Termo de
Supressão: 09 de janeiro de 2007.

RATIFICAÇÃO DISPENSA
Dispensa nº. 001/07 – Processo nº. 002/07

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Empresa CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, com valor global de
R$ 58.320,00 (cinqüenta e oito mil trezentos e vinte reais), obje-
tivando a contratação de 12 (doze) estagiários do curso de
direito para estagiarem no fórum local, com fulcro no artigo 24 da
Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
02 de janeiro de 2.007 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito
Municipal.

Dispensa nº. 002/07 – Processo nº. 003/07
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Empresa CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, com valor global de
R$ 281.880,00 (duzentos e oitenta e um mil e oitocentos e oitenta
reais), objetivando a contratação de 58 (cinqüenta e oito) esta-
giários de ensino médio para diversos departamentos desta
municipalidade, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 02 de janeiro de 2.007
– Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 003/07 – Processo nº. 009/07
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a Empresa EMBRAS
EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA, com valor global
de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), objetivando a con-
tratação de empresa para fornecimento de serviços relaciona-
dos a aplicações da Web, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 15 de janei-
ro de 2.007 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

DECRETOS

Decreto nº 1.343, de 15 de janeiro de 2007.
(Dispõe sobre revogação do Decreto nº 1.269,

de 11 de outubro de 2006.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito da Estância Turís-
tica de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas
por Lei,
D  e  c  r  e  t  a  :  -
Artigo 1º - Fica revogado o Decreto nº 1.269, de 11 de
outubro de 2006, que dispõe sobre declaração de utilidade
pública para fins de desapropriação para a construção de
estrada municipal de acesso ao distrito industrial, o imóvel
que especifica e dá outras providências.
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 15 de janeiro de
2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

Decreto nº 1.344, de 15 de janeiro de 2007
(Dispõe sobre denominação de Quadra Esportiva.)

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 denominado o Centro de Esportes e Lazer
Patrícia Valim Ferreira, a quadra esportiva localizada na rua
Minas Gerais, lado de baixo da subestação, no Bairro Alto.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 15 de janeiro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

Decreto nº 1.345, de 16 de janeiro de 2007
      (Declara de utilidade pública para fins de desapropriação
para a instalação de estabelecimento industrial o imóvel que

especifica e dá outras providências).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal de Avaré,
no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto nos
artigos 2° e 5°, alínea “i”, do Decreto-lei n° 3.365, de 21 de junho
de 1941 e suas alterações,
DECRETA:
Artigo 1° - Fica declarada de utilidade pública para fins de
desapropriação a área de terras localizada na Rodovia Castello
Branco SP 280, neste Município de Avaré, uma gleba de terras,
desmembrada da Área 05 da gleba “C” da Fazenda Florante,
situada neste município e comarca de Avaré, com área de 1,3355
alqueires ou sejam 3,2319 hectares, dentro das seguintes divi-
sas e confrontações: Iniciando no marco 109B, cravado na cer-
ca que faz divisa com Área Desmembrada A da Gleba C e Área
Remanescente da Gleba C; deste segue na confrontação com
Área Remanescente da Gleba C no seguinte rumo e distância:
05°46’11” SE percorrendo a distância de 1.535,223 metros até o
marco nº 109 C, deste marco deflete à esquerda e segue  na
mesma confrontação anterior no rumo 28°13’40” SE, percorren-
do a distância de 67,001 metros até o marco nº 109D; cravado
na cerca da Rodovia Presidente Castello Branco (SP 280), deste
marco deflete à direita e segue a confrontação com a referida
Rodovia, no sentido Capital-Interior, rumo 67°31’11”NW, percor-
rendo a distância de 77,560 metros até o marco nº 109E; crava-
do na cerca de divisa com área remanescente e cerca da Rodo-
via Presidente Castello Branco (SP 280); deste marco, deixa a
referida Rodovia e segue na confrontação com a área Rema-
nescente no seguinte rumo e distância: 29°26’30”NE, percorren-
do a distância de 47,255 metros até o marco nº 109F; deste
marco deflete à esquerda e segue na mesma confrontação an-
terior no rumo 05°46’11” NW, percorrendo a distância de 1537,471
metros até o marco 109 G, cravado na cerca de divisa com a
área desmembrada A, deste marco deflete à direita e segue na
confrontação com Área desmembrada A da Gleba C com o se-
guinte rumo e distância: 80°11’30” SE, percorrendo a distância
de 20,760 metros até o marco nº 109B, marco este que serviu
de ponto de partida e  início destas medidas e confrontações.
Artigo 2°- O imóvel de que trata o artigo precedente se destina
à instalação de estabelecimento industrial de usina sucro-alco-
oleira que, ao receber o domínio e a posse do imóvel desapropri-
ado reembolsará ao Município de Avaré os valores despendidos
com a desapropriação.
Artigo 3°- Fica autorizado que a presente desapropriação seja
declarada de natureza urgente quando do ajuizamento da cor-
respondente ação de desapropriação para os efeitos previstos
no artigo 15 do Decreto-lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941.
Artigo 4°- O presente decreto entra em vigor na data da sua
publicação.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, em 16 de janeiro de
2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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Avaré ganhará novo Distrito Industrial
Com o objetivo de

trazer novas industrias
para a cidade, a Prefei-
tura da Estância Turísti-
ca de Avaré estará imple-
mentando um novo Dis-
trito Industrial. Com a
vinda de mais industrias,
aumentará a oferta de
empregos na cidade.

O novo Distrito In-
dustrial será estabeleci-
do ao lado do Aeropor-
to, de frente para a Ave-
nida João José Con-
trucci, em uma área de
100 mil metros quadra-
dos. Contará com 28
lotes, uma área institu-
cional e uma área para
sistema de lazer. O ta-
manho dos lotes variam Local onde será implantado o novo Distrito Industrial

Planta do segundo Distrito Industrial de Avaré

SECRETARIA DE OBRAS

SECRETARIA DE OBRAS

de 2 mil a 3,5 mil me-
tros quadrados.

A abertura de um
segundo Distrito Indus-
trial em Avaré já se fazia
necessária, pois o pri-
meiro Distrito Industrial,
inaugurado em 1998, já
está praticamente satu-
rado. Algumas áreas que
ainda restam estão ne-
cessitando de revoga-
ções e por isso fica im-
possibilitada a doação
por parte da Prefeitura
para novas empresas
que mostrem interesse
de se instalar em Avaré.
Desta forma a Prefeitu-
ra se viu obrigada a abrir
novas áreas para que
possa atender a todos.

Prefeitura inicia construção de escola
no povoado de Barra Grande

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré iniciou a construção
de uma escola de ensi-
no fundamental no po-
voado de Barra Gran-
de. Inicialmente está
sendo realizado o tra-
balho de terraplanagem
do terreno.

Local está recebendo terraplanagem

A escola será cons-
truída em uma área de
7.226 metros quadrados.
A área construída da es-
cola terá 932 metros qua-
drados e contará com 8
salas de aula, quadra po-
liesportiva, casa de casei-
ro e toda infra-estrutura
necessárias para que o

aluno tenha um bom
aprendizado.

A construção de mais
esta escola vem firmando
o compromisso da Pre-
feitura de Avaré que tem
como propósito investir
na educação, para que a
criança possa ter uma
boa formação.

MÁRIO BIXIGA
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Tubulação evitará enchentes no Recanto da Biquinha

O objetivo da Prefeitura é a captação das águas da chuva que causavam estragos na Rua Manduri

Preocupada com o
bem estar da população
do Recanto da Biquinha,
a Prefeitura da Estância
Turística de Avaré, está
providenciando a im-
plantação de tubulação.

O objetivo é a cap-
tação das águas da chu-
va que causavam estra-
gos na Rua Manduri. Ini-
cialmente a Prefeitura
providenciou a pavimen-
tação da rua, o que ame-
nizou o problema dos
moradores. Agora com a
implantação da tubula-
ção a expectativa é de
que o problema seja to-
talmente resolvido.

O Recanto da Bi-
quinha vem recebendo
uma série de melhorias
por parte da Prefeitura

MÁRIO BIXIGA

A antiga favela foi for-
mada através de ocupa-
ções irregulares, mas a
Prefeitura vem investindo
na melhoria do local. Re-
centemente foi realizada a
pavimentação do local.
Também foi trocado ofi-
cialmente o nome do lo-
cal através de decreto,
deixando de se chamar
Favela da Biquinha e pas-
sando oficialmente a ser
denominado Recanto da
Biquinha. Isso para dar
mais dignidade aos mo-
radores locais.

O próximo passo da
Prefeitura será a regula-
rização dos documentos
dos terrenos. Isso deve
ser feito no próximo ano
após um estudo minuci-
oso de cada caso.

Avaré recebe Unidade Móvel do Programa Alimente-se Bem

Curso será ministrado na Unidade Móvel do SESI-SP

Idealizado pelo
SESI-SP o Programa
Alimente-se Bem chega
a Avaré. Trata-se de um
programa educativo que
incentiva a mudança de
hábitos alimentares para
a população. As aulas
práticas ensinam recei-

Inscrições vão de 22 a 26 de janeiro

tas saborosas e nutriti-
vas a baixo custo, utili-
zando conceitos para o
aproveitamento integral
dos alimentos.

O curso é modular e
tem uma carga de 10 ho-
ras, dividido em 4 aulas
com duração de 2h30

cada. Além de cardápios
econômicos, o participan-
te adquire conhecimentos
sobre planejamento de
compras, reconhecimento,
armazenamento e higiene
dos alimentos, além do
aproveitamento integral
dos produtos.

Os participantes
também recebem gratui-
tamente um livro com re-
ceitas de pratos saudá-
veis e econômicos, cria-
dos e testados por nutri-
cionistas do SESI-SP.

O curso será minis-
trado em Avaré na Uni-

dade Móvel do Progra-
ma, que conta com uma
cozinha didática adap-
tada em uma carreta,
totalmente equipada
com eletrodomésticos e
utensílios de cozinha.

As inscrições são
totalmente gratuitas e

estarão abertas de 22 a
26 de janeiro, das 9 às
17 horas, no Paço Mu-
nicipal. A unidade móvel
ficará na praça da anti-
ga Caic, de 30 de janei-
ro a 2 de março. Serão
formadas 15 turmas com
30 alunos cada.

DIVULGAÇÃO
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Praça Guaraciba Amorim é reurbanizada

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré
está realizando o traba-
lho de reurbanização da
Praça Guaraciba Amo-
rim, antiga Praça Enge-
nheiro Miller, de fronte a
antiga estação ferroviá-
ria. A praça ficou conhe-
cida pela antiga paineira

Praça contará com calçada em mosaico português Prefeitura decretou como de utilidade pública toda a área envolvendo a
antiga estação

MÁRIO BIXIGA

que existia no local. Con-
denada, a antiga painei-
ra foi derrubada e em seu
lugar plantada uma nova.

Hoje a Prefeitura
está remodelando o lo-
cal, trocando o antigo
piso de concreto, por
mosaico português.

A praça faz parte de

um complexo de resi-
dências e prédios perten-
centes a Rede Ferroviá-
ria Federal. Preocupada
com a preservação da
Região, a Prefeitura de-
cretou toda a área como
de utilidade pública. Des-
ta forma a Prefeitura pre-
tende futuramente desa-

propriar a área com o
objetivo de manter a his-
tória do local.

Além dos prédios, a
Prefeitura também deve-
rá desapropriar a área,
que poderia ser doada
para a Secretaria de Jus-
tiça que pretende cons-
truir o anexo do Fórum.

Prefeitura inicia construção da Praça dos Sorocabanos
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Ava-
ré já iniciou os trabalhos
para a construção de
mais uma praça para a
cidade. Trata-se da Pra-
ça dos Sorocabanos,
próxima a antiga Esta-
ção Ferroviária, na Ave-
nida Major Rangel. A
Praça foi criada oficial-
mente em 1998 e agora
recebe a urbanização
por parte da Prefeitura.

O novo ponto de la-
zer dos avareenses con-
tará com guias, calçada
em mosaico português,
iluminação, bancos e
completo ajardinamen-

to. Com mais essa área
de lazer a Prefeitura vem

cumprindo seu papel de
deixar a cidade cada vez

mais aprazível para os
avareenses e os turistas.

A Praça foi criada oficialmente em 1998 e agora recebe a urbanização por
parte da Prefeitura

MÁRIO BIXIGA

Travessa no Parque Jurumirim
recebe pavimentação

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré está investindo na pa-
vimentação da Travessa
Cambará, no Parque Ju-
rumirim. A via está rece-
bendo pavimentação em
lajota, em toda sua ex-

tensão no trecho de 70
metros.

Com a pavimenta-
ção melhorará o fluxo
das águas pluviais, além
de proporcionar um
melhor acesso aos mo-
radores.

A Travessa está recebendo pavimentação em lajota

MÁRIO BIXIGA
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Decreto n.º 1.346, de 16 de Janeiro de 2007
(Dispõe sobre a 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 declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo,
medindo 170,45 metros quadrados, de propriedade de ANTO-
NIO PEREIRA DE OLIVEIRA, localizada na Rua João Telles de
Menezes, neste município de Avaré, destinada ao prolongamen-
to  via pública.
Local:- Rua João Telles de Menezes, 66 – Vila Martins I
Proprietário:- ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Área:- 170,45 metros quadrados
Valor: R$ 10.000,00
Descrição da Área :-
UM lote de terreno sob nº 16, inicia na confrontação da rua
João Telles de Menezes com o lote 15, segue na confrontação
com o referido lote medindo 22,00 metros; deflete à esquerda,
segue pelo Ribeirão Água Branca até encontrar o lote 17, deflete
novamente à esquerda, ainda na mesma confrontação medindo
7,00 metros e mais 8,00 metros na confrontação com a rua João
Telles de Menezes até encontrar o lote 16, início dessas confron-
tações, encerrando a área de 170,45 metros quadrados.
Artigo 2º -  As despesas decorrentes deste Decreto correrão
por conta de dotação orçamentária vigente.
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário, em especial
o Decreto nº 1249, de 06 de setembro de 2006.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 16 de Janeiro de
2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 1.347, de 17 de janeiro de 2007
(Dispõe sobre revogação do Decreto nº 137,

de 30 de outubro de 1997.)

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 revogado o Decreto nº 137, de 30 de outubro de
1997, que denomina as vias Públicas do Bairro Chácara Rancho
Alegre, e dá outras providências.
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 17 de janeiro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

Decreto n.º 1.348, de 17 de janeiro de 2007
(Denomina as vias públicas do Bairro Chácara Rancho Alegre,

e dá outras providências)

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 – Ficam denominadas as Vias Públicas do Bairro Chá-
cara Rancho Alegre, nesta cidade
Rua Dr. Nelson Nihomatsu – antiga Rua 01 – tem início na rua
Joaquim Moraes e término na Rua Mato Grosso;
Rua Padre Almir dos Santos Pereira – antiga Rua 02 – tem
início na rua Dr. Joaquim Moraes e termina na rua Vereador
Joaquim Lopes de Medeiros;
Rua Vereador Joaquim Lopes de Medeiros – antiga Rua
03 – tem início na rua Dr. Nelson Nihomatsu e término em uma
Praça Rotatória.
Rua Waldemar Perez – antiga Rua 06 – tem início na Rua 5 e
término na Rua 4.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Estância Turística de Avaré, aos 17 de janeiro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n.º 1.349, de 17 de janeiro de 2007
(Dispõe sobre a 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 declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo,
medindo 76.859,083  m², de propriedade da RFFSA- REDE FER-
ROVIÁRIA FEDERAL – S/A, localizada no Bairro Vera Cruz,
entre as Ruas Santa Verônica e Rua Braulinia Negrão, no Muni-
cípio e Comarca de Avaré, Estado de São Paulo.
Local:- Área Urbana – Bairro Vera Cruz, situada entre as Ruas
Santa Verônica e Rua Braulinia Negrão - Município e Comarca de
Avaré, Estado de São Paulo.
Área territorial:- 76.859,083 m²
Descrição da Área :-
“UMA GLEBA DE TERRAS contendo a área de 76.859,083 m²,
dentro das seguintes divisas e confrontações:- As divisas des-
ta área iniciam - se no ponto nº 1A, situado  na margem da rua
Santa Verônica; deste ponto segue  por cerca margeando a rua
Santa Verônica no rumo 86°18’43” NE, a distância de 269, 169
metros até o ponto nº 2; deste ponto deflete à esquerda e segue
por cerca, na mesma confrontação anterior, no rumo 84°47’19”
NE, a distância de 8,112 metros até o ponto nº 3; deste ponto
deflete à direita e segue por cerca margeando a rua do Calvário,
rua Braulinia Negrão e Instituição Vera Cruz nos seguintes ru-
mos e distâncias:- 40°53’12” SE, 36,379 metros até o ponto nº 4;
19°42’39” SE, 8,909 metros até o ponto nº 5; 05°17’09”SW, 244,229
metros até o ponto nº 6; deste ponto deflete à direita e segue por
cerca, na  confrontação com a Instituição Vera Cruz, nos se-
guintes rumos e distâncias:- 84°49’41”NW, 199,069 metros até o
ponto nº 7; 72°27’35”NW, 100,851 metros até o ponto nº 8, situ-
ado na margem esquerda do Água Piranha; deste ponto sobe
pela margem esquerda Água do Piranha, na confrontação com a
RFFSA Rede Ferroviária Federal, a distância de 190,918 metros
até o ponto nº 8 A, situado  na nascente da Água do Piranha;
deste ponto deixa a nascente da referida Água e segue na
mesma confrontação anterior, no rumo 03°41’17” NW, a distân-
cia de 31,005 metros até o  ponto nº 1 A,  ponto este que serviu
de partida e início destas divisas e confrontações.
Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 17 de janeiro de
2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n.º 1.350, de 17 de janeiro de 2007
(Dispõe sobre a 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 declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação amigável ou judicial, a área de terras abaixo,
medindo 72.912,087  m², de propriedade da RFFSA- REDE FER-
ROVIÁRIA FEDERAL – S/A, localizada no Bairro Vera Cruz,
entre as Ruas Santa Verônica e Rua São Dimas, no Município e
Comarca de Avaré, Estado de São Paulo.
Local:- Área Urbana – Bairro Vera Cruz, situada entre as Ruas
Santa Verônica e Rua São Dimas - Município e Comarca de
Avaré, Estado de São Paulo.
Área territorial:- 72.912,087 m²
Descrição da Área :-
“UMA GLEBA DE TERRAS contendo a área de 72.912,087 m²,
dentro das seguintes divisas e confrontações:- As divisas des-
ta área iniciam - se no ponto nº 1A, situado na margem da rua
Santa Verônica e divisa com a Casa de Idosos; deste ponto
segue margeando a rua Santa Verônica no rumo 86°18’43” NE, a
distância de 87,796 metros até o ponto 1 A; deste ponto deflete
à direita e segue na confrontação com a RFFSA Rede Ferroviá-
ria Federal, no rumo 03°41’17” SE, a distância de 31,005 metros
até o ponto nº 8 A, situado na nascente do Água do Piranha;
deste ponto desce pela margem direita do Água do Piranha, na
confrontação com a RFFSA Rede Ferroviária Federal e Institui-
ção Vera Cruz, a distância de 339,110 metros até o ponto n° 9,
cravado na cerca de divisa; deste ponto deixa a referida água e

segue por cerca, no rumo 78°24’48” NW, a distância de 321,922
metros até o ponto nº 10, cravado na cerca  de divisa; deste
ponto deflete à direita e segue por cerca, na confrontação com
a Casa de Idosos, nos seguintes rumos e distâncias:- 36°09’33”
NE, 164,821 metros cruzando a Rua Coritiba, até o ponto nº 11;
65°16’38” NE, 9,245 metros cruzando a Rua Coritiba até o ponto
nº 12; 50°11’34” metros até o ponto nº 13; 47°23’19” NE, 153,900
metros até o ponto nº 1, ponto este que serviu de partida e início
destas divisas e confrontações.
 Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 17 de janeiro de
2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA

Portaria nº 2.526, de 12 de janeiro de 2007
(Dispõe sobre concessão de afastamento do Funcionário

NEWTON TAMASSIA PÉGOLO).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal da Estân-
cia Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são con-
feridas por lei, R E S O L V E, pela presente portaria, autorizar o
afastamento, sem remuneração, pelo prazo de 02 (dois) anos
do funcionário NEWTON TAMASSIA PÉGOLO, nos termos do
artigo 109 do Estatuto do Funcionário Público Municipal da Es-
tância Turística de Avaré, a partir de 1º de fevereiro de 2007.

REGISTRE-SE     E     CUMPRA-SE.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 12 de janeiro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2007

Pelo presente Edital, o Prefeito Municipal de Avaré, convoca clas-
sificado em concurso público para o cargo de AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVO 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
07º 01490 André Dammenhain
08º 01308 Humberto Bezerra de Oliveira
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, 17 de janeiro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

CONVOCAÇÃO
A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitaci-
onal Urbano) e a Secretaria Municipal de Habitação
de Avaré, convocam a suplente Joana da Silva Bran-
co a comparecer na Secretaria Municipal de Habita-
ção (Rua Rio Grande do Sul, 1810), de segunda a
sexta-feira, das 8h00 às 17h30.
A CDHU tentou entrar em contato com a suplente por
diversas vezes através do Correio pelo endereço Rua
Jânio Quadros, 690, no Jardim São Paulo, mas não
obteve sucesso.
Avaré, 19 de janeiro de 2007

Secretaria Municipal de Habitação
Prefeitura da Estância Turística de Avaré
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PROCESSO SELETIVO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 003/2007

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-
VAGAS EMPREGO REQUISITO JORNADA SALÁRIO Taxa de

Inscrição
10 Pajem Ensino Fundamental 40 hs semanais R$ 399,88 R$ 10,00

Completo
II- DAS INSCRIÇÕES
1. PERÍODO – HORÁRIO – LOCAL
Os interessados poderão inscrever-se no período de 22 e 23 de janeiro de 2007, 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;
d) cópia de documento que comprove a escolaridade exigida;
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 09h00  do  dia 27 de janeiro de 2007, com
duração de até 3 (três) horas.
2. A prova será escrita e contará de testes de múltipla escolha, com base no conteúdo programá-
tico, 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 Adminis-
trativo no próximo dia 22 .

Avaré, 16 de janeiro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

II- DAS INSCRIÇÕES
1. PERÍODO – HORÁRIO – LOCAL
Os interessados poderão inscrever-se nos dias 22 e 23 de janeiro de 2007, 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;

LEGISLATIVO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 002/2007

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, comunica a abertura de  seleção
simplificada para contratação por prazo determinado - CLT, para o ano de 2007, nos termos
da  Lei Municipal nº 35/89 e 379/99, para o emprego abaixo relacionado e informa:

c) requerimento fornecido pela Prefeitura;
d) cópia de documento que comprove a escolaridade exigida;
e) ficha de títulos para candidatos que possuem cursos para contagem de título
III – DAS PROVAS
A prova será realizada na EMEF Anna Novaes de Carvalho,  localizada  à  Rua  Paraná
nº 2155, bairro do Braz, às 09:00 hs no sábado, dia 27 de janeiro de 2007, com duração de até
3 (três) horas.
2.  A prova será escrita e contará de testes de múltipla escolha, com base no conteúdo programá-
tico afixado no local de inscrição, com valor total de 100,0 (cem) pontos, sendo considerado
aprovado o candidato que obtiver 50,0 (cinqüenta) pontos ou mais.
IV – DAS OBSERVAÇÃO GERAL
1.  A  aprovação    no   Processo Seletivo   assegurará apenas a expectativa de  direito à
contratação,     ficando     a     concretização deste ato   condicionada  à   observância     das
disposições  legais   pertinentes,  de   disponibilidade   de   recursos  financeiros, do exclusivo
interesse e conveniência da Administração Municipal, da rigorosa ordem de classificação e  do
prazo de validade do Processo Seletivo Público.

Avaré, 16 de janeiro de 2007.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 01/2006 (ABERTURA DE INSCRIÇÕES) – retificação

O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, Estado de São Paulo, usando de
suas atribuições legais, faz saber que retifica o Edital nº 01/2006 (publicado no Semanário Oficial
do Município de Avaré em 09.12.2006), para constar o que segue e não como constou:
1) Considerando a exigência, no atual Concurso, de escolaridade equivalente ao ensino médio
completo para o cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO;
2) Considerando que no concurso anterior (que foi anulado) a escolaridade exigida para o
cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO era ensino fundamental completo;
3) Altere-se a alínea “d”, do item 14, do Capítulo II, do Edital 01/2006, para constar o candidato do
concurso anterior poderá reinscrever-se (para este concurso) em qualquer um dos cargos com
exigência de ensino fundamental completo, passando, em conseqüência, sua redação a ser a
seguinte:

4) Os candidatos que já realizaram a sua reinscrição, ficam CONVOCADOS, para, até o dia
24.01.2007, procederem,  se  necessário,  à retificação de opção de cargo conforme consta do
quadro acima, por meio de envio de  manifestação, individualizada, por escrito e com assinatura do
candidato, para o fax da Fundação Vunesp, (11)3670-5469, obedecendo ao seguinte modelo:

4.1. Para a finalidade de opção de cargo, na REINSCRIÇÃO, será considerada a última opção
realizada de acordo com os assentamentos constantes do Banco de Dados, devidamente atuali-
zada com a solicitação enviada, respeitado o prazo e a forma previstos neste item.
Avaré, em 16 de janeiro de 2.007

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Presidente
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ABERTO PREGÃO PARA AQUISIÇÃO GASOLINA
E ÁLCOOL NA BOMBA
Processo nº 02/2007
Pregão Presencial nº 01/2007
Data da realização: 31 de janeiro de 2.007 - 09h00min.

EXTRATO DE EDITAL
O Pregoeiro Cristiano Augusto Porto Ferreira, da Câmara Munici-
pal da Estância Turística de Avaré, faz saber que se acha aber-
ta a licitação na modalidade Pregão (Presencial) nº 01/2007 –
Processo nº 02/2007, do tipo menor preço item por item, que
visa a aquisição de até 4.000 (quatro mil) litros de gasolina e
3.000 (três mil) litros de álcool na bomba para uso exclusivo dos
veículos oficiais da Câmara Municipal da Estância Turística de
Avaré, conforme anexo II do edital, cuja realização será no dia
31 de janeiro de 2.007, às 09h00min. O Edital estará disponível
na Sede do Poder Legislativo, sito à Av. Prefeito Misael E. Leal,
999 – Avaré – SP, no horário das 09h00min, às 12h00min. Maio-
res informações poderão ser obtidas pelo telefone (14) 3732-
0929. O Edital completo também poderá ser acessado pelo site:
http://www.camaraavare.sp.gov.br .

ABERTO PREGÃO PARA AQUISIÇÃO
DE CESTAS BÁSICAS
Processo nº 03/2007
Pregão Presencial nº 02/2007
Data da realização: 31 de janeiro de 2.007, às 15h00min.

EXTRATO DE EDITAL
O Pregoeiro Cristiano Augusto Porto Ferreira, da Câmara Munici-
pal da Estância Turística de Avaré, faz saber que se acha aber-
ta a licitação na modalidade Pregão (Presencial) nº 02/2007 –
Processo nº 03/2007, do tipo menor preço global, que visa a
aquisição de até 336 (trezentas e trinta e seis) cestas básicas
acondicionadas em fardos plásticos ou caixa para os funcioná-
rios da Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, sendo
entregue até o limite de 28 (vinte e oito) cestas mês, com os itens
constantes do anexo II do Edital, que deverão ser de primeira
qualidade, cuja realização será no dia 31 de janeiro de 2.007, às
15h00min. O Edital estará disponível na Sede do Poder Legisla-
tivo, sito à Av. Prefeito Misael E. Leal, 999 – Avaré – SP, no
horário das 09h00min, às 12h00min. Maiores informações pode-
rão ser obtidas pelo telefone (14) 3732-0929. O Edital completo
também poderá ser acessado pelo site: http://
www.camaraavare.sp.gov.br .

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Fica ratificada a Dispensa de Licitação 02/07 – Processo
05/07, para a empresa Marisa Ferreira Amarante Ariza – ME,
inscrita no CNPJ sob n.º 01.535.433/0001-04, no valor de R$
350,00 (trezentos e cinqüenta reais) mensais, perfazendo um
total de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), objetivando à
prestação de serviços de jardinagem para a Câmara Municipal
da Estância Turística de Avaré, abrangendo limpeza dos cantei-
ros e áreas de passeio (estacionamento atrás do prédio), poda
de arbustos, corte de grama, adubação e controle de pragas até
31 de dezembro de 2007, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei
n.º 8.666/93.
As despesas decorrentes da presente Dispensa serão empe-
nhadas através da seguinte dotação orçamentária:
01.02.00.3.3.90.39.99.00.00.00.0080.01.122.705.2.258

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 18 de
janeiro de 2007.

LUIZ OTÁVIO CLIVATTI
Presidente

EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
Contratado: Marisa Ferreira Amarante Ariza– ME,
Objeto: prestação de serviços de jardinagem
Prazo de vigência do contrato: Até 31 de dezembro de 2.007
Valor: R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) mensais, perfa-
zendo um total de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais)
Fundamento legal: artigo 24, II Lei 8.666/93
Referente: Processo nº 05/2007 – Dispensa nº 02/2007
Data do ajuste: 18/01/2007

COMUNICADO

SORTEIO DE PRÊMIOS
CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE IPTU /2006

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré, através da Se-
cretaria Municipal da Fazenda, C O M U N I C A aos interessa-
dos abaixo relacionados, na qualidade de suplentes dos sortea-
dos para que no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da
data da publicação deste, para comparecerem (já munidos de
todos os documentos constantes do Decreto n° 1078 de
28.12.2005) na sede da Secretaria da Fazenda, na Rua Rio Gran-
de do Sul, n° 1810, para viabilizar a entrega dos prêmios.

1° PRÊMIO - 01 CARRO 0 KM
SUPLENTE - OSVALDO L. SANTOS ALMEIDA
CÓDIGO DO IMÓVEL - 09.315
N° CADASTRO - 3.164.004.00

2° PRÊMIO - 01 MOTO 125 CC 0 KM
SUPLENTE - JOSÉ CARLOS FUDOLI
CÓDIGO DO IMÓVEL - 23.638
N° CADASTRO - 5.110.027.00

3° PRÊMIO - 01 TV 29 “
SUPLENTE - FERNANDO FOGAÇA
CÓDIGO DO IMÓVEL - 02.893
N° CADASTRO - 2.019.006.00

SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  FAZENDA

No próximo dia 30
de janeiro, a Prefeitura
da Estância Turística de
Avaré fará o leilão de
364 cartuchos vazios
para impressora. Os car-
tuchos serão leiloados
no estado em que se en-
contram e o lance míni-
mo será de R$ 3.035,00.
Apesar da grande quan-
tidade os cartuchos se-
rão leiloados em sua to-
talidade, ou seja, um lote
único, prevalecendo a
melhor oferta.

A grande maioria dos
cartuchos é da marca
HP, dos mais diversos
modelos. Também são
encontra dos cartuchos
da marca Cannon e Ep-
son. Praticamente em
sua totalidade, os cartu-

Prefeitura leiloa
cartuchos vazios para

impressora
chos são para impresso-
ras jato de tinta. De acor-
do com o edital será lei-
loado apenas um toner
para impressora Laser.

O leilão acontece no
dia 30 de janeiro, às
13h30, no Departamen-
to de Licitação da Prefei-
tura, no Paço Municipal.

Poderão participar
do leilão tanto pessoas fí-
sicas como jurídicas. É
importante que os parti-
cipantes levem consigo
toda a documentação ne-
cessária e compareçam
no horário estipulado
para o início do leilão.

O edital completo
pode ser encontrado
no site oficial da Pre-
fei tura de Avaré:
www.avare.sp.gov.br
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Pronto Socorro Avaré atende pacientes de toda região
O Pronto Socorro

Municipal de Avaré não
atende somente pacien-
tes da cidade. Hoje o
local é ponto de referên-
cia em toda região, aten-
dendo pacientes das ci-
dades próximas.

Isso ocorre em vir-
tude do bom atendi-
mento registrado no
Pronto Socorro Munici-
pal, que nos últimos dois
anos vem recebendo for-
te investimento por par-
te da Prefeitura.

A Prefeitura tem in-
vestido forte não só na
parte estrutural do pré-
dio, mas também em re-
cursos humanos e recur-
sos materiais. Há dois
anos no local era verifi-
cado falta, não só de
medicamentos, mas tam-
bém de materiais básicos
como papel higiênico e
copo descartável.

Hoje a situação é
outra. Além destes ma-
teriais essenciais não fal-
tarem, a Prefeitura in-

Atendimento no Pronto Socorro tem melhorado muito Prefeitura investiu na contratação de novos profissionais

MÁRIO BIXIGA

vestiu na contratação de
mais funcionários. Isso
faz com que o atendi-
mento seja mais eficien-
te evitando a formação
de grandes filas.

Os investimentos nos
Postos de Saúde da ci-
dade também fazem
com que um menor nú-
mero de pessoas tenham
a necessidade de procu-
rar o Pronto Socorro,
pois esses atendimentos
podem ser feitos nos
Postos de Saúde.

Hoje o Pronto So-
corro conta com plantão
diurno de dois clínicos
gerais e dois pediatras.
No plantão noturno são
dois clínicos gerais e um
pediatra. Existe ainda o
plantão de retaguarda,
que conta com médicos
de várias especialidades
como: clínico geral, ci-
rurgião, neurocirurgião,
neuroclínico, ortopedis-
ta, pediatra e obstetra.

A Prefeitura também
tem investido bastante

na parte de estrutura fí-
sica do prédio. Recen-
temente foi realizada
toda a pintura interna e
externa, dando assim um
melhor aspecto ao pré-
dio. A Prefeitura tam-
bém investiu na reforma
com a construção da
sala de emergência e
melhorias na farmácia.

A manutenção do
prédio hoje é feita pelos
funcionários da Gara-
gem Municipal. Antes
esse serviço era tercei-

rizado, o que causava
gastos extras para a Pre-
feitura.

A média de atendi-
mentos no Pronto So-
corro Municipal é de
mais de 9 mil pacientes
por mês. Destes, cerca
de 250 são de outras
cidades da região. A
grande maioria destas
pessoas busca atendi-
mentos em Avaré, por
ser mais eficiente em re-
lação a sua cidade de
origem.

Além deste atendi-
mento no Pronto Socor-
ro existe uma UTI Mó-
vel, que é utilizada para
atendimento em toda a
região. Recentemente o
Governo do Estado
cortou a verba que era
utilizada nesta unidade.
Sendo assim a Prefeitu-
ra de Avaré passou a
arcar com todo custo de
manutenção da UTI
Móvel, como combus-
tível, motorista entre ou-
tros gastos.

Fotografias sobre o Horto Florestal
estão expostas na Biblioteca

Dando seqüência ao
Projeto “O Artista é Você”,
a Biblioteca Municipal
“Prof. Francisco R. dos
Santos” abre espaço para
a exposição de fotos do
Horto Florestal de Avaré.

A exposição conta
com 31 fotos de vários
participantes do 1º con-
curso fotográfico do
Horto Florestal realiza-
do no ano de 2003 e
poderão ser vistas até o
dia 5 de fevereiro.

A Biblioteca Muni-

Fotos de diversos autores retratam o Horto Florestal

cipal está localizada no
Centro Cultural “Djani-
ra da Motta e Silva” e
atende de 2ª a 6º feira

das 8h. às 17h30 e aos
sábados das 8h. às 13h.

Maiores informações
pelo telefone: 3733-6004.

ECONOMIA DE ÁGUA – Preocupada em diminuir gastos, a Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré providenciou a construção de um
poço artesiano na Garagem Municipal. Com a medida, o objetivo é redu-
zir drasticamente os gastos com contas de água no local.

MÁRIO BIXIGA

MÁRIO BIXIGA


