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Encerrada pavimentação na Avenida Danuzia D’ Santi

A obra é aguardada há mais de 50 anos pelos moradores

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré já encerrou os traba-
lhos para pavimentação
da Avenida Danuzia D’
Santi, no Bairro Ipiran-
ga. A obra é aguardada
há mais de 50 anos e os
trabalhos iniciais foram

locais e outros usuários
que utilizam o local.
Além disso a pavimen-
tação faz parte do am-
plo projeto de moderni-
zação da cidade, bem
como trará uma nova
condição de investimen-
tos para o local.

de limpeza e preparo do
solo para a pavimenta-
ção do trecho que vai da
Rua Vera Cruz, até a Rua
Manoel Amaral. Na úl-
tima semana foi coloca-
da a capa asfaltica.

A obra é uma reivin-
dicação dos moradores

Parque de diversões está sendo montado

MÁRIO BIXIGA

Recinto da Emapa começa a se
preparar para 6ª Fest Country

MÁRIO BIXIGA

O Parque de Expo-
sições Fernando Cruz
Pimentel (Recinto da
Emapa), começa a vi-
ver o clima da 6ª Fest
Country. Nos últimos
dias tiveram início os
trabalhos para deixar o
recinto em perfeitas
condições para o início

da festa, que acontece
de 2 a 10 de dezembro.

Mas uma vez a Fest
Country terá entrada
franca e estacionamen-
to com seguro gratuito.
Além disso shows de pri-
meira linha deverão atra-
ir um grande público de
toda a região.

O evento contará
com praça de alimenta-
ção, parque de diver-
sões, exposição de equi-
pamentos, prova de mar-
cha de muares, prova de
eqüinos, queima de fo-
gos, rodeio amador e
profissional em touros e
cavalos. Página

Prefeitura incentiva a regulamentação dos Mototaxis

O objetivo principal da Prefeitura é a identificação dos mototaxistas

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré vem mostrando preo-
cupação com a profissão
de mototaxista. Para isso
promulgou lei em 1998
regulamentando o servi-
ço, que até então não
existia. Em fevereiro des-
te ano foi promulgada

nova lei readequando o
serviço.

O objetivo primordial
da Prefeitura é de que haja
a identificação do motota-
xista e do veículo, pois
possibilita que o passagei-
ro esteja usufruindo de um
serviço que tem a fiscali-
zação, garantindo assim a

possibilidade de cobrar e
exigir qualidade. Sem essa
identificação, não tem
como fazer a fiscalização
e a população fica sujeita
a utilizar um serviço pres-
tado por pessoas desco-
nhecidas e sem qualifica-
ção para exercer tal fun-
ção. Página 12.
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INEDITORIAIS

SOCIEDADE EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA
RECUPERADORA DE AVARÉ

-SEARA-
Rua América, n° 301 – Vila Jardim – CEP 18700 – Avaré/SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL

CONVOCAMOS A DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E SÓCIOS DA
SOCIEDADE EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA RECUPERADORA DE
AVARÉ - SEARA PARA REUNIR-SE EM ASSEMBLÉIA GERAL NO
DIA 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ÀS 19:30 HORAS, À
RUA AMÉRICA, N° 301- VILA JARDIM, NESTA CIDADE.
FINALIDADE: ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA E CONSELHO FIS-
CAL E APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO.

Avaré, 22 de novembro de 2006

Carlos Alberto da Silva
Presidente

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE AVARÉ

AVAREPREV
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA Nº 010/2006

 NELI TOCHIE IWASAKI DE ARAUJO, Diretora Presidente do Insti-
tuto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ava-
ré, no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 57, Inciso I
da Lei Municipal nº 475 de 06 de Agosto de 2003, comunica a
composição dos membros do Conselho de Administração e Con-
selho Fiscal deste Instituto para o Mandato de 2006 a 2009.

Conselho Administrativo:
Indicação Executivo: Marisa Teixeira Felix cargo Diretora

de Escola
Marcelo Alves de Goes cargo Escri-
turário

Indicação Legislativo: Luiz Carlos Espirito Santo cargo
Superv.Depto Contabilidade
Marcelo Holtz de Almeida cargo Au-
xiliar de Expediente

Eleição Direta: Oswaldo Bouças Mendes cargo Su-
pervisor Almoxarifado
Nashcir Mazzoni Negrão cargo Su-
pervisor de Gabinete
Jaime Aparecido Pepe cargo Contador

Aposentados/Pensionistas: Flavio Celso Negrão – Aposentado
    Oswaldo Rizzo – Aposentado

Conselho Fiscal:
Indicação Executivo: José Eduardo de Paula cargo Ser-

vente de Escola
Sonia Regina Ferracioli cargo Agente
de Saneamento

Indicação Legislativo: Gesiel Theodoro da Silva Junior car-
go Agente Comunicação

Eleição Direta: Meire Reis Clemente cargo Analista
de RH
Terezinha Alves de Moraes cargo
Auxiliar de Gabinete

Aposentados/Pensionistas: João de Camargo Moreira – Pen
      sionista
     Rosana Gil Deleo – Pensionista

Avaré, 22 de Novembro de 2006.

Neli Tochie Iwasaki de Araujo
Diretora Presidente

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

LICITAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Os contribuintes relacionados abaixo ficam fazendo parte inte-
grante e inseparável do presente:
NOTIFICADOS a comparecer ao SETOR DE TRIBUTAÇÃO da Pre-
feitura da Estância Turística de Avaré, localizado no  CENTRO AD-
MINISTRATIVO MUNICIPAL, sito a Rua Rio Grande do Sul 1810, para
retirarem os respectivos carnes de Contribuição e Melhorias.
O presente é expedido em virtude dos contribuintes não terem
sido encontrados e ou recusados a receber as notificações
pelos notificadores.
E para que cheguem ao conhecimento de todos os contribuintes
interessados, é expedido o presente edital.
Dado e passado nesta cidade de Avaré, estado de São Paulo,
Setor de Tributação da Prefeitura da Estância Turística de Avaré.
Avaré, 21 novembro de 2006.

Adriano Marcos A. Barbosa
Imóvel – Rua Djalma Noronha, 413
Cadastro – 3.162.031.00

Imobiliária Vale e Vilhena
Imóvel – Rua Djalma Noronha – terreno
Cadastro – 3.224.008.00

José Carlos de Godoy
Imóvel – Rua Padre Maurício – terreno
Cadastro – 4.156.006/007.00

Rui Peixoto Ferraz
Imóvel – Rua Quinze de Novembro – terreno
Cadastro – 4.155.009.00

Sônia Maria de Abreu
Imóvel – Rua Djalma Noronha – terreno
Cadastro – 3.224.0009.00

TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Convite nº. 143/06 – Processo nº. 382/06 fica aditado no
valor de R$ 2.835,00 (dois mil oitocentos e trinta e cinco
reais), para a empresa URUFLEX COMERCIAL DE SINALIZA-
ÇÃO LTDA, o que corresponde a aproximadamente 25% (vinte
cinco por cento) do valor total adjudicado no processo licitatório
em questão, objetivando a complementação da sinalização se-
mafórica na Avenida Espanha - Assinatura do Termo Aditi-
vo em: 10 de novembro de 2006.

Inexigibilidade nº. 022/05 – Processo nº. 314/05 fica aditado
no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais),
para a empresa VAZ & SCHIAVÃO LTDA, o que corresponde a
aproximadamente 25% (vinte cinco por cento) do valor total
adjudicado no processo licitatório em questão, objetivando a
contratação de empresa médica para a realização de até 20
(vinte) exames de eletroneuromiografia - Assinatura do Ter-
mo Aditivo em: 10 de novembro de 2006.

TERMO DE RE-RATIFICAÇÃO
Convite nº. 164/06 – Processo nº. 450/06

Por motivo de mudança do local da realização do show pirotéc-
nico, fica alterado termo constante no contrato referente ao
material a ser usado, de que trata o Convite nº. 163/06, motivo
pelo qual os atos praticados por este setor e assinados pelo
Senhor Prefeito Municipal deverão se re-ratificados.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 21 de novembro de 2.006.
Joselyr Benedito Silvestre - Prefeito Municipal.

TERMO DE RESCISÃO
Fica RESCINDIDO unilateralmente o contrato na modalidade Dis-
pensa nº. 116/06 – Processo nº. 377/06, que faz entre si a
Prefeitura da Estância Turística de Avaré e a empresa INSTITU-
TO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SÃO PAULO LTDA, obje-
tivando a aquisição de materiais para implantação da fisioterapia
no Programa da Saúde da Família, conforme preceitua o art. 78,
I c/c art. 79, I, § 1º e 2º, da Lei 8.666/93 e suas alterações -
Revogado em: 22/11/06
Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal

ADJUDICAÇÃO CONVITE
Convite nº. 158/06 – Processo nº. 421/06, a empresa
FORTFORM INFORMÁTICA LTDA, no valor global de R$
79.800,00 (setenta e nove mil e oitocentos reais), objetivan-
do a contratação de empresa para implantação e manuten-
ção de sistema para gerenciamento de ISSQN - Adjudicado
em: 09/11/2006.

Convite nº. 162/06 – Processo nº. 441/06, a empresa
ESCRILIMPHI MATERIAL DE ESCRITÓRIO, LIMPEZA E HI-
GIENE OSASCO ME, no valor global de R$ 79.815,50 (se-
tenta e nove mil oitocentos e quinze reais e cinqüenta centa-
vos), objetivando a aquisição de gêneros alimentícios e ma-
terial de limpeza para diversos setores municipais - Adjudi-
cado em: 17/11/2006.

Convite nº. 165/06 – Processo nº. 455/06, a empresa GIL-
BARCO DO BRASIL S/A EQUIPAMENTOS, no valor global de
R$ 9.739,10 (nove mil setecentos e trinta e nove reais e dez
centavos), objetivando a aquisição de 01 (uma) bomba de com-
bustível - Adjudicado em: 22/11/2006.

RATIFICAÇÃO DISPENSA
Dispensa nº. 138/06 – Processo nº. 458/06

Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa TERRA QUA-
TRO PROMOÇÕES E EVENTOS S/C LTDA, com valor global de
R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), objetivando a contra-
tação de empresa para a realização do evento da Garota Fest
Country da 6ª Festa Country, a ser realizado no dia 25 de no-
vembro de 2006, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/
93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13 de novembro
de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 139/06 – Processo nº. 459/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa CMS ME-
DICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA, com valor global de R$
12.000,00 (doze mil reais), objetivando a aquisição de 01
(um) stent farmacológico supralimus para o paciente Roque
Costa de Oliveira, com fulcro no artigo 24 da Lei Federal
8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 22 de
novembro de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito
Municipal.

Dispensa nº. 140/06 – Processo nº. 460/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa CHEIRO
VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIEN-
TAL LTDA EPP, com valor global de R$ 26.040,00 (vinte e seis
mil e quarenta reais), objetivando a contratação de empresa
especializada no tratamento (incineração) e destino final do
lixo hospitalar e resíduos do mesmo gênero, com fulcro no
artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turís-
tica de Avaré, 13 de novembro de 2006 – Joselyr Benedito
Silvestre – Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 146/06 – Processo nº. 476/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa DROGARIA
FÁVARE LTDA, com valor global de R$ 16.537,80 (dezessete
mil quinhentos e trinta e sete reais e oitocentos centavos), obje-
tivando a aquisição de 1.968 (mil novecentos e sessenta e oito)
pacotes de fraldas descartáveis para atender as necessidades
das famílias carentes desta municipalidade, com fulcro no artigo
24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de
Avaré, 17 de novembro de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre –
Prefeito Municipal.

Dispensa nº. 147/06 – Processo nº. 477/06
Fica ratificada a Dispensa de Licitação a empresa MACROMÉ-
DICA LTDA, com valor global de R$ 9.450,00 (nove mil quatro-
centos e cinqüenta reais), objetivando a aquisição de 90 (no-
venta) caixas térmicas em PVC poliuretana de 24 litros, com
fulcro no artigo 24 da Lei Federal 8.666/93. Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré, 20 de novembro de 2006 – Joselyr Bene-
dito Silvestre – Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE
Inexigibilidade nº. 035/06 – Processo nº. 454/06

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação a empresa JOÃO
BAPTISTA REIMÃO NETTO PIRAJU ME, com valor global de R$
9.510,00 (nove mil quinhentos e dez reais), objetivando a aquisi-
ção de troféus para o evento da festa Country a ser realizado
no período de 02/12/06 a 10/12/06, com fulcro no artigo 25 da Lei
Federal 8.666/93. Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 13
de novembro de 2006 – Joselyr Benedito Silvestre – Prefeito
Municipal.



AVARÉ, 25 DE NOVEMBRO DE 2006SEMANÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ4

LEIS

Lei nº 885 de 22 de novembro de 2006

(Autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento de aluguel a
Empresa Siltex – Indústria e Comércio de Artigos têxteis Ltda. ME).

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal 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 o Poder Executivo autorizado a efetuar subsídio
referente ao pagamento de aluguel até o valor de  R$ 2.000,00
(dois mil reais) mensais, por  um período de 12 (doze) meses a
Empresa Siltex – Indústria e Comércio de Artigos têx-
teis Ltda. ME.
Parágrafo Único:- Após o pagamento do segundo mês, deverá
a beneficiária comprovar que preenche todos os requisitos es-
tabelecidos na Lei n.º 65/2001, sob pena de cessar de imediato
o beneficio concedido nesta lei.
Artigo 2º - O valor de que trata esta lei será coberto com os
recursos da seguinte dotação orçamentária:- 13.02.00-
3.3.90.00.00-23.571.6002.2207.
Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 22 de
novembro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETOS

Lei nº 886 de 22 de novembro de 2006
(Dispõe sobre alteração em fixação de prazos, e dá outras

providências.)

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE, Prefeito Municipal 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 o Poder Executivo autorizado a alterar o prazo
fixado para outorga da Escritura Definitiva à HYGEN GENÉTICA
AVÍCOLA LTDA., nos termos do Artigo 4º, parágrafo único da
lei nº 796 de 28 de novembro de 2005.
Artigo 2º - O prazo para a referida outorga será o 1º dia útil
após a publicação da presente lei.
Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 22 de
novembro de 2.006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto nº 1.292 de 20 de novembro de 2006
(Dispõe sobre aprovação de projeto de desmembramento de

área urbana)

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 aprovado, nos termos do artigo 12, parágrafo
único, alínea “c” da Lei Municipal nº 341, de 18 de setembro de
2.002, o Projeto de Desmembramento da área de propriedade da
Casa da Criança Santa Elizabeth,  matrícula nº 36.625, com uma
área total de 993.69 metros, conforme Memorial descritivo abaixo:
Local: Rua Juscelino Kubstchek – Gleba D, Parque Santa Eliza-
beth, Avaré - SP
Proprietário: Casa da Criança Santa Elizabeth
Área territorial total: 993,69 m²

MEMORIAL DESCRITIVO DA ÁREA
Descrição da área subdividida em quatro sublotes:

LOTE D.1 – Faz frente para a Rua Juscelino Kubstchek onde
mede 12,15 metros; pelo lado direito de quem olha dessa rua
para o imóvel confronta com o lote D.2 na extensão de 24,80

metros; nos fundos confronta com Ana de Aquino Silva na ex-
tensão de 12,50 metros e do lado esquerdo confronta com a
Rua Santa Elizabeth na extensão de 30,00 metros, perfazendo
uma área territorial de 328,80 metros quadrados.
LOTE D.2 – Faz frente para a Rua Juscelino Kubstchek onde
mede 11,46 metros; pelo lado direito de quem olha dessa rua
para o imóvel confronta com o lote D.3 na extensão de 19,92
metros; nos fundos confronta com propriedade da Ana de Aqui-
no Silva na extensão de 11,70 metros e do lado esquerdo con-
fronta com o lote D.1 na extensão de 24,80 metros, perfazendo
uma área territorial de 251,55 metros quadrados.
LOTE D.3 – Faz frente para a Rua Juscelino Kubstchek onde
mede 10,18 metros; pelo lado direito de quem olha dessa rua
para o imóvel confronta com o lote D.4 na extensão de 15,58
metros; nos fundos confronta com propriedade de Roque Luiz
Engler na extensão 10,37 metros e do lado esquerdo confronta
o lote D.2 na extensão de 19,92 metros, perfazendo uma área
territorial de 177,50 metros quadrados.
LOTE D.4 – Faz frente para a Rua Juscelino Kubstchek onde
mede 21,41 metros; pelo lado direito de que olha dessa rua para
o imóvel confronta com a Rua Alferes José Ignatios na extensão
de 6,60 metros; nos fundos confronta com Roque Luiz Engler na
extensão de 22,53 metros e do lado esquerdo confronta com o
lote D.3 na extensão de 15,58 metros, perfazendo uma área
territorial de 235,84 metros quadrados.
Artigo 2º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré,
aos 20 de novembro de 2006.

  JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n.º 1.293, de 21 de Novembro de 2006
(Dispõe sobre tombamento de área de terras  para fins de
preservação e conservação, 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 Tombamento como Elemento de Con-
servação (EP), em acordo com a Lei nº 154 de 24 de outubro de
2.001, para fins de conservação e preservação amigável ou
judicial, a área de terras medindo 350,5612 hectares, denomina-
da GLEBA II da Fazenda São Gonçalo, situada neste Município
de Avaré, de propriedade de MARKET CONSULTORIA EM LEI-
LÕES LTDA S/C, CNPJ 03.263.955/0001-20, Fiel Depositário:
RICARDO MANSUR, RG 3.580.529; Sucessora PAOLA MAN-
SUR FLECHA DE LIMA
Local:- Gleba II da Fazenda São Gonçalo
Proprietário:- MARKET CONSULTORIA EM LEILÕES LTDA
S/C, CNPJ 03.263.955/0001-20,
Fiel Depositário: RICARDO MANSUR, RG 3.580.529; Suces-
sora PAOLA MANSUR FLECHA DE LIMA
Área:- 350,5612 hectares;
Valor:- R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

Descrição da Área a ser desmembrada
“Inicia no vértice “T” e segue rumo SW 71°26’31”NE na distância
de 3.299,88 metros, confrontando com a gleba I até o vértice “S”,
deste caminha por um córrego água acima percorrendo a distân-
cia de 1.019,28 metros, confrontando com a gleba I até o vértice
“R”, segue rumo NW 88°59’42”SE na distância de 855,13 metros,
confrontando com a gleba I até o vértice “Q”, deflete à direita no
rumo SW 26°36’36”NE na distância de 1.335,23 metros, confron-
tando ainda com a gleba I até o vértice “P”, deflete à direita nova-
mente no rumo SW 77°39’53 na distância de 1.275,13 metros,
confrontando com a gleba III até o vértice “O”, segue rumo SW
81°47’38”NE na distância de 2.204,04 metros, confrontando com
a gleba III até encontrar o vértice “N”, deflete à esquerda rumo SW
27°39’23”NE na distância de 1.024,98 metros, confrontando com
a gleba III até o vértice “A”, localizado sobre a ponte do Rio Pardo,
deflete à direita e segue rio abaixo, percorrendo a distância de
1.232,00 metros, confrontando com a Fazenda Recreio até atingir
o vértice “T”, ponto de início destas meditas e confrontações.
Artigo 2º - As despesas decorrentes com a aplicação deste De-
creto, correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente.
Artigo 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário, em especial o
Decreto nº 1283, de 30 de outubro de 2006.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 21 de Novembro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto n.º 1.294 ,de 22 de novembro de 2006
(Autoriza a elevação das tarifas da EMPRESA VIAÇÃO VALE

DO PARANAPANEMA LTDA.)

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 autorizada a elevação das tarifas de transporte
coletivo, explorado nesta cidade, pela EMPRESA VIAÇÃO VALE
DO PARANAPANEMA LTDA., a partir do dia 1º de dezembro de
2.006, na forma abaixo:-
Tarifa única para todas as linhas do Município:- R$ 1,80.
Parágrafo Primeiro:- Fica estipulado, ainda, que os estudan-
tes, mediante apresentação de atestado escolar, durante os
meses letivos, passarão a usufruir de um desconto especial de
50% (cinqüenta por cento) na aquisição de passes escolares.
Parágrafo Segundo:- Os usuários portadores de cartões, os
quais os adquirem para o transporte semanal e/ou mensal, go-
zarão de desconto no valor de R$ 0,10 (dez centavos) na tarifa
acima.
Artigo 2º:- Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de
dezembro, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 22 de novembro
de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado na Secretaria da Prefeitura, na data supra.

REGINA CÉLIA MONTE DE ARAUJO VALIM
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA

 Decreto nº 1.295, de 22 de novembro de 2006
(Autoriza o uso do bem público a título precário.)

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 permitido o uso do bem público localizado no
Camping Municipal, a título precário, para a instalação de uma
lona de circo 12X36 para funcionamento de lanchonete, no pe-
ríodo de 06 meses a partir da data da assinatura do contrato,
nos termos do edital de chamamento nº 004/05 – Processo 326/
05, adjudicado a IVONETE CARMELITA MEIRELES OLIVEIRA-
ME, CNPJ nº 06.923.512/0001-06.
Artigo 2º  - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura da Estância Turística de Avaré, aos 22 de novembro
de 2006.

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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Bairro Duílio Gambini terá nova praça

Local está recebendo terraplanagem

MÁRIO BIXIGA

Prefeitura pavimenta Rua Henrique Pegoli

Rua no Bairro Colina da Boa Vista recebe pavimentação em lajota

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré está realizando o ser-
viço de complemento
da pavimentação da
Rua Henrique Pegoli,
no Bairro Colina da
Boa Vista.

A rua é paralela a
Rua Sérgio Gonçalves
Chadad, que recente-
mente também recebeu
atenção especial por
parte da Prefeitura.

Na Rua Henrique
Pegoli, são 90 metros
lineares de extensão que
estão recebendo lajotas
e guias. Com a pavi-
mentação, o bairro ga-

MÁRIO BIXIGA

Mutirão de Mamografia
acontece no sábado

nhará um melhor aspec-
to e terá um tráfego
mais ágil.

Tão logo termine a
pavimentação a Pre-
feitura passará a in-

vestir na complemen-
tação da iluminação
da rua.

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Avaré
já começou os trabalhos
para a construção de
uma nova praça no bair-
ro Duílio Gambini. Tra-
ta-se da Praça Pimpine-
la Josephina Sartori, que

está sendo construída na
entrada do bairro.

Inicialmente estão
sendo realizados os
trabalhos de terrapla-
nagem da área, que em
breve receberá toda a
estrutura, como pas-

seio com mosaico por-
tuguês, guias de jar-
dim, bancos, ilumina-
ção e completo ajardi-
namento.

Com mais esta pra-
ça o Bairro Duílio
Gambini ganha novo

aspecto. Recentemen-
te a Prefeitura já havia
entregue a Praça Padre
Paulo Roberto Justino
para o bairro, propor-
cionando assim mais
uma área de lazer para
a população local.

No próximo sábado
(dia 25/11) acontece o
Mutirão de Mamogra-
fia. Em Avaré os exames
podem se feitos em dois
locais: Santa Casa de
Misericórdia (Rua Pa-
raíba, 1003 – fone 3711
9100 – com Gerson),
ou na Unidade Radioló-
gica S/C Ltda (Rua Goi-
ás, 1351 – fone 3732
4971 – com Liliana). O
atendimento será das 8
às 17 horas. O mutirão
também estará aconte-
cendo nestes lugares na
semana seguinte, de 27
de novembro a 2 de de-
zembro. Para participar
é necessário que a pa-
ciente tenha o pedido do
médico.

O diagnóstico pre-

Exame pode ser feito na Santa Casa de
Mesiricórdia

coce do câncer de
mama é fundamental
para o sucesso do tra-
tamento. Quanto mais
cedo acontecer a detec-
ção da doença, maiores
as chances de cura.

Todas as unidades
participantes estarão
com identificação. O
mutirão servirá para
atender pessoas que
fariam exames meses à
frente.

Este é o quarto
grande mutirão de ma-
mografias realizado
pela Secretaria Estadu-
al de Saúde. Nos três
anteriores foram exami-
nadas, no total, 192 mil
mulheres. O último mu-
tirão foi em 27 de maio
deste ano.

MÁRIO BIXIGA
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Caravana da Cultura visita o Bairro Duílio Gambini

No último domingo
(dia 19/11) a Caravana
da Cultura esteve no
Bairro Duilio Gambini. O
evento ocorreu na Pra-
ça Padre Maurício, das
8 às 12 horas. Esta foi a
oitava edição do evento
que é realizado mensal-
mente, sempre em um
bairro diferente

A coordenação é da
promotora de eventos

Biblioteca itinerante atrai a garotada O projeto percorre os bairros da cidade RBD Cover se apresentou no evento

culturais, Claudia Morei-
ra e conta com o apoio
da Prefeitura da Estân-
cia Turística de Avaré.

Durante o evento foi
realizada apresentação
teatral com a Cia Gil Vi-
cente, show com Rebel-
des Cover, Biblioteca Iti-
nerante com distribuição
de revistas e gibis, e
apresentação do grupo
Tomaladacá.

A próxima edição
será no dia 10 de dezem-
bro no Bairro Bonsuces-
so, na Rua Cinco. Essa
será ultima caravana do

ano e poderá ter atrações
especiais.

O projeto Caravana
da Cultura teve início
em abril deste ano e já

Ruas centrais de Avaré
recebem novos arcos

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré providenciou a tro-
ca da parte superior
dos arcos nas ruas cen-
trais da cidade. Os no-
vos arcos contam com
desenhos modernos,
dando um melhor as-

Arcos receberão em breve os enfeites natalinos

pecto às principais ruas
de Avaré.

Nos próximos dias a
Prefeitura dará início a
colocação dos enfeites
com tema natalino, fa-
zendo com que a cida-
de passe a viver o clima
de Natal.

MÁRIO BIXIGA

DIVULGAÇÃO

participaram nove bair-
ro de Avaré:  Brasil
Novo (abril), Vera Cruz
(maio), Plimec (junho),
Paineiras (julho), Vila

Jardim (agosto), Jardim
Brasil (setembro), Tro-
pical e Paraíso (outu-
bro) e Duílio Gambini
(novembro).

Rosane Gaus expõe trabalhos na Casa de Artes
Reformada recente-

mente pela Prefeitura da
Estância Turística de
Avaré, a Casa de Artes
e Artesanato “Florisa
Souto Fernandes” está
realizando a I Expoarte.

A exposição será até
o dia 30 de novembro e
contará com os trabalhos
da artista plástica avare-
ense Rosane Gaus.

A luz é uma preocu-
pação constante nas obras
da artista no decorrer des-
ses anos. Óleos, aquare-
las e acrílicos em diferen-
tes épocas trazem nítida
essa busca da luz, que fa-
zendo um jogo com as
sombras aparecem dentro
do plano, hora explícita,
hora tênue e difusa.

Toda essa experiência
no bidimensional levou a
buscas mais amplas da
utilização desta luz, das
formas que proporciona e
a possível sensação que
possa causar aplicada de
maneira direta e real para
que o público vivencie no
ambiente em que transita
e que vive. Com isso sur-
giram os projetos de ins-

Obras da artista avareense estão na Casa de
Artes e Artesanato

talação, um deles realiza-
do em Avaré no Centro
Cultural Djanira da Motta
e Silva em 2003 intitulado
“Sombras Passageiras”.

“O conceito do meu
trabalho até hoje sempre
girou em torno da luz e da
transparência, começou
de maneira intuitiva anos
atrás e foi crescendo pro-
gressivamente à medida
que fui amadurecendo
minha técnica e conse-
quentemente dando va-
zão para minha expres-
são”, diz Rosane Gaus.

Nascida em Avaré,
Rosane Gaus cursou a
Faculdade de Educação
Artística em Avaré
(1981). Fez diversos cur-
sos e seminários ao lon-
go desses anos com di-
versos professores: Prof.
Suhad Aurani Jorge de
Avaré, Prof. Dra. Anna
Barros, Dayse Piccinini,
Ubirajara Ribeiro, Alber-
to Kaplan, Nelson Nó-
brega, Soannê, Pedro
Pinkalsky, entre outros.
Apresentou seus traba-
lhos em 8 individuais en-
tre outros escolhidos:

(2002) Instalação-Som-
bras Passageiras – Cen-
tro Cultural Djanira da
Motta e Silva – Avaré/
SP. (1991) Banco do Bra-
sil – Secretaria Munici-
pal da Cultura – Guaru-
já/SP. Participou de inú-
meras coletivas interna-
cionais entre outros es-
colhidos (2004)
Trent’Anni Per
L’Accquerello – AIA –
Museo Cívico D’Arte
Moderna – Arezzo Itália.
(2004) Bienal Internaci-
onal de Acuarela-El Mu-
seo Nacional de Acuare-
la – México, (2000) Em-
baixada do Brasil em

Atenas – Grécia e inú-
meras coletivas nacio-
nais, entre outros. (2004)
Uma Viagem de 450
anos – SESC Pompéia –
SP. (2002) Pinacoteca do
Estado de São Paulo,
(2000) SEMAC – Gale-
ria do Engenho Central –
Piracicaba, (1998) MAC
– Americana – SP. Re-
cebeu entre outros prê-
mios (2000) Medalha de
Prata 29º Salão Bunkyo
– SP.

A exposição vai até
o dia 30 de novembro. A
Casa de Artes e Artesa-
nato fica na Rua Rio
Grande do Sul, 1793.

MÁRIO BIXIGA
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Em breve Avaré terá
mais um caminhão para
trabalhar na coleta de
lixo. No último dia 14 de
novembro a Prefeitura da
Estância Turística de Ava-
ré assinou o contrato de
repasse no valor de R$
110 mil. A verba é oriun-
da do Fecop (Fundo
Estadual de Prevenção e

Prefeitura terá mais um caminhão para a Coleta de Lixo
Controle da Poluição),
através da Secretaria
Estadual do Meio Ambi-
ente e Cetesb.

Com a verba será
adquirido um cami-
nhão coletor e com-
pactador de lixo. Este
caminhão auxiliará na
coleta de lixo. Hoje a
Prefeitura conta com

seis caminhões, mas
nem sempre pode tra-
balhar com todos,
pois devido a idade da
maioria deles, sempre
estão passando pela
manutenção. Com o
novo veículo a coleta
de lixo terá mais agili-
dade, pelo fato de ser
utilizada veículo novo.

Varrição
No mês de dezem-

bro, com o comércio fi-
cando aberto até mais
tarde, as ruas centrais da
cidade ganharão uma
atenção especial da
equipe da varrição. Isso
para que no dia seguin-
te o centro comercial da
cidade esteja limpo.

Prensa valorizará os produtos da Uniccop

Prefeitura entrega prensas para Unicoop
A Unicoop (Coope-

rativa dos Catadores de
Material Reciclável) re-
cebeu recentemente
duas prensas que foram
adquiridas pela Prefeitu-
ra. As prensas foram
compradas pela Prefei-
tura, através da Secre-
taria Municipal de Meio
Ambiente, e foram ce-
didas para a Unicoop.

Trata-se de duas
prensas, sendo uma verti-
cal, ideal para ser utilizada
em papel, papelão e plás-
tico. A outra prensa, hori-
zontal, é específica para
latas e alumínio. Além dis-
so a Unicoop também re-
cebeu um carrinho metáli-
co para transporte de ma-
terial reciclado.

MÁRIO BIXIGA

Com as prensas os
catadores terão oportu-
nidade de melhorar seus
rendimentos, já que com
a mercadoria prensada,
os compradores pagam
um preço melhor pelo
material. Além disso
todo material coletado
passa a ocupar um es-

paço bem menor no bar-
racão da Unicoop.

Para que não haja
problemas com o ma-
nuseio do equipamento,
a empresa fabricante
treinará três cooperados
para que possam utili-
zar o equipamento ade-
quadamente. A Prefei-

tura também providen-
ciou toda a instalação
elétrica para a imple-
mentação do equipa-
mento.

A Prefeitura de Ava-
ré, através da Secreta-
ria de Meio Ambiente,
vem incentivando a Uni-
coop através de várias
ações. Além das duas
prensas cedidas a Pre-
feitura vem colaborando
com os catadores ce-
dendo o barracão para
armazenagem do mate-
rial recolhido, uma linha
telefônica, um caminhão
para auxiliar na coleta,
além disso os coopera-
dos ainda recebem au-
xilio financeiro, cesta
básica.

Secretaria de Turismo
recebe visitas de alunos
da Escola do Costa Azul

No último dia 17, a Se-
cretaria Municipal de Turis-
mo de Avaré recebeu a vi-
sita de alunos da Escola
Celina Villela Duarte Bru-
no, do Bairro Costa Azul. A
visita faz parte do Projeto
Turismo e Meio Ambiente
idealizado pelos professores
Márcio José Gregório e
Débora Esteves, que traba-
lham o projeto com alunos
da 4ª série.

Os alunos tiveram a
oportunidade de conhe-
cer o Projeto Guia de Tu-
rismo Mirim da Secreta-
ria Municipal de Turismo,
onde receberam informa-
ções sobre o turismo,
como receber os turistas,
alem de conhecerem um
pouco mais da história e
cultura de Avaré.

Os alunos ainda visi-

taram o PIT (Posto de In-
formação ao Turista) e no
trajeto conheceram o San-
tuário Nossa Senhora das
Dores, a Concha Acústi-
ca, o Monumento aos Des-
bravadores, Mosaico Por-
tuguês na Praça Juca No-
vaes, além da Secretaria
Municipal de Esportes.

O Projeto Turismo e
Meio Ambiente da Esco-
la do Costa Azul, iniciado
no ano passado, consiste
em ensinamentos aos alu-
nos sobre turismo e pre-
servação ambiental. As
instruções são passadas
na sala de aula e em lo-
cais específicos, como
aconteceu nesta semana.
Os alunos já visitaram o
Horto Florestal, a Sabesp,
áreas de preservação
ambiental, entre outras.

Alunos receberam informações sobre o turismo de Avaré

Na oportunidade as crianças também
conheceram alguns pontos turísticos de Avaré

SECRETARIA DE TURISMO

Abertas inscrições para Corrida de São Silvestre de Avaré
Já estão abertas as

inscrições para a 61ª
Corrida de São Silves-
tre. A tradicional prova
disputada em Avaré é
uma realização da Pre-
feitura da Estância Tu-
rística de Avaré, através
da Secretaria Municipal
de Esportes (SEME),
Câmara Municipal e da
Rádio Avaré AM. A

prova conta ainda com
o apoio da Secretaria
Municipal de Comuni-
cação, Polícia Militar,
Centro Avareense,
ACIA e Imprensa escri-
ta e falada.

A prova será dispu-
tada em um percurso de
10 mil metros. O trajeto
será o mesmo do ano
passado, com a saída de

fronte a agência dos
Correios na Rua Rio
Grande do Sul e a che-
gada na Rua Alagoas,
de fronte ao Centro
Avareense

A prova será dispu-
tada nas categorias Adul-
to Masculino (de 16 a 39
anos), Adulto Feminino
(acima de 16 anos), Ve-
terano A (de 40 a 50

anos), Veterano B (de 50
a 60 anos) e Veterano C
(acima de 61 anos).

As inscrições po-
dem ser feitas na SEME
(Concha Acústica –
3732 0756), ACIA
(Rua Rio de Janeiro,
1622 – 3733 1366).
Maiores informações
podem ser obtidas pelo
telefone 3732 1589.
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Recinto da Emapa começa a se preparar para Fest Country
O Parque de Expo-

sições Fernando Cruz
Pimentel (Recinto da
Emapa), começa a viver
o clima da 6ª Fest Coun-
try. Nos últimos dias ti-
veram início os trabalhos
para deixar o recinto em
perfeitas condições para
o início da festa, que
acontece de 2 a 10 de
dezembro.

Mas uma vez a Fest
Country terá entrada
franca e estacionamen-
to com seguro gratuito.
Além disso shows de pri-
meira linha deverão atra-
ir um grande público de
toda a região.

O evento contará
com praça de alimenta-
ção, parque de diversões,
exposição de equipamen-
tos, prova de marcha de
muares, prova de eqüinos,
queima de fogos, rodeio
amador e profissional em
touros e cavalos.

A abertura acontece
no dia 2 de dezembro (sá-
bado) com o show da
dupla Edson e Hudson.

Recinto está recebendo uma grande estrutura Barracas já estão sendo montadas

FOTOS ARQUIVO MÁRIO BIXIGA

No domingo (dia 3) o
show será do grupo Ini-
migos da HP. A segun-
da-feira (dia 4) será rea-
lizado o show com os ar-
tistas avareenses. No dia
5 (terça-feira) acontece
a apresentação da dupla
André e Matheus. No
dia 6 (quarta-feira) a
atração da festa será
César Menotti e Fabia-
no. Na quinta-feira (dia
7) o público presente po-
derá acompanhar o

show de Guilherme e
Santiago. Na sexta-feira
(dia 8) acontece o show
com Rio Negro e Soli-
mões. No sábado (dia 9)
quem se apresenta é o
cantor Leonardo. O en-
cerramento da festa, no
domingo (dia 10) será
com a dupla Zezé di Ca-
margo e Luciano.

Todas essas atrações
fazem da Fest Country
um dos principais even-
tos do gênero no Brasil.

Cavalgada marca a abertura
da Fest Country

A tradicional caval-
gada mais uma vez
marcará a abertura da
Fest Country. O even-
to acontece no domin-
go, dia 3 de dezembro,
a partir das 10 horas da
manhã.

O percurso será o
mesmo do ano passa-
do, com a saída e che-
gada programada para
a Avenida Major Ran-
gel. Os cavaleiros de-
verão passar pelas ruas
Sergipe, Mato Grosso,
Domiciano Santana,
Rio de Janeiro, Ceará
e o final na Avenida
Major Rangel. Na Rua
Rio de Janeiro, no Lar-
go São João, será
montado o palanque
onde ficarão as autori-
dades.

Estarão participan-
do da Cavalgada, co-
mitivas de diversas
partes do Estado, que
abrilhantarão o evento
com seus cavaleiros e
seus animais.

MÁRIO BIXIGA

Através de uma par-
ceria entre a Prefeitura
da Estância Turística de
Avaré e o Sindicato dos
Empregados no Comér-
cio (SEC), será realiza-
do o III Concurso de
Enfeites Natalinos. A
exemplo do que já ocor-
reu no ano passado o
evento premiará os me-
lhores enfeites em lojas
e residências.

Serão premiadas as
três lojas e as três resi-
dências melhores enfei-
tadas. A primeira recebe-
rá R$ 300,00, a segunda
R$ 200,00 e a terceiras
R$ 100,00, em cada ca-
tegoria.

Concurso premiará melhores enfeites natalinos
O início da promo-

ção será no dia 18 de
dezembro, quando ha-
verá uma passeata pe-
las principais ruas da
cidade. No Largo do
Mercado estará o Pa-
pai Noel e ainda have-
rá um show musical.
Durante a realização
do evento haverá um
telão onde serão exibi-
dos os estabelecimen-
tos comerciais e resi-
dências participantes.
As crianças também
poderão tirar fotos com
o Papai Noel. As fotos
poderão ser retiradas
na Secretaria Munici-
pal de Cultura.

A definição dos ven-
cedores nas duas cate-
gorias será de forma di-
ferente. Para os estabe-
lecimentos comerciais
haverá uma votação
onde todos poderão par-
ticipar. No caso das re-
sidências será formada
uma comissão julgadora
composta por artistas
plásticos de Avaré.

As inscrições para
estabelecimentos comer-
ciais e residências já es-
tão abertas e poderão ser
feitas da Secretaria Mu-
nicipal da Cultura (Pra-
ça Rui Barbosa, 01), ou
na sede do SEC (Rua
Pernambuco, 1769).
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LEGISLATIVO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO, Vereador Presidente da Câmara Municipal da Estância
Turística de Avaré, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e em conformidade com
o Termo de Adjudicação datado de 16 de setembro de 2.005, vem acolher o objeto da licitação de
que trata o do Pregão 05/2006 – Processo 14/2006, HOMOLOGANDO o certame para a empresa
ELTON TEIXEIRA BUENO-ME, com sede à Av. Mal. Floriano Peixoto, 673 – Sala 01 – Centro -
Botucatu – SP, inscrita no CNPJ sob número 07.456.120/0001-47, objetivando o fornecimento de
cartuchos e toners para impressoras a saber:
Qtde. Produto Modelo Impressora Autonomia Código
08 Toner para impressora Lexmark E-330 6.000 fls. 12A8405
04 Toner para impressora Lexmark E-210 2.500 fls. 10S0063
04 Toner para impressora Lexmark E-310 3.000 fls. 13T0101
09 Toner para impressora Lexmark E-321 6.000 fls 12A7405

Cartucho para impressoras jato de tinta
Qtde. Produto Modelo Impressora Código Cor
06 Cartucho para impressora HP 695 C 51649N 11ml Colorido
06 Cartucho para impressora HP 695 C 51629G 20ml Preto
10 Cartucho para impressora HP 3550 C8728A 08ml Colorido
06 Cartucho para impressora HP 3550 C8727A 10ml Preto
06 Cartucho para impressora HP 840 C C6625A 15ml Colorido
06 Cartucho para impressora HP 840 C C6615N 14ml Preto
no valor global de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais).

/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*

Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré, aos 21 de novembro  de 2.006

JOSÉ RICARDO CARDOZO BARRETO
Presidente da Câmara Municipal

EXTRATO DE CONTRATOS

Contratante: Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré
Contratada: ELTON TEIXEIRA BUENO-ME
Objeto: Fornecimento de cartuchos e toners para impressoras
Prazo de vigência do contrato: até 31 de dezembro de 2.006;
Valor global: R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais).
Referente: Pregão 05/2006 – Processo 14/2006
Data do ajuste: 21/11/2006

DECRETO Nº.1297  de 23 de novembro de 2006.
(Dispõe sobre a 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,
DECRETA:-
Artigo 1º. Fica autorizado o Departamento de Contabilidade e Orçamento do Município a abrir nos
termos da Lei Municipal nº 783 de 08/12/2005, o crédito no valor  de R$421.000,00(quatrocentos
e vinte e um mil reais) para suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:-
Local    Códigos Geral Especificação da Despesa Valor
02. GABINETE DO PREFEITO
02.02.00 Divisão de Suprimentos

   3390.00.00. 04.122.7001.2329-24 Manut. Do Gabinete do Prefeito 5.000,00
03. SECRETARIA MUNIC.ADMINIST
03.02.00 Divisão de Administ. – Garagem Um

   3190.00.00 04.122.7001.2234-42 Manut. Serv.Administrativos 40.000,00
03.04.00 Divisão de Encargos Municipais

   3190.00.00 28.846.9003.0014-55 Pagamento de precatórios judiciais 10.000,00
   3190.00.00 28.846.9003.0015-56 Pagamento de precatórios judiciais 6.000,00

06. SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO
06.01.00 Gabinete do Secret. E Dependencias

   3390.00.00 12.122.2007.2077-81 Manut. Dos Serv. Administrativos 10.000,00
07. SECRETARIA MUNIC. SAÚDE
07.01.00 Fundo Municipal da Saúde
07.01.01 Gabinete do Secretário e Dependênc

   3390.00.00 10.302.1003.2015-149 Proc.média e alta complexi 10.000,00
07.01.02 Depto. de Atendimento Sanitário

   3390.00.00 10.301.1001.2004-167 Conserv.fsd unidades de saúde 10.000,00
07.01.04 Depto. de Vigilância Epidemiológica

   3190.00.00 10.305.1005.2027-184 Vigilância, prevenção e controle do 5.000,00
   3390.00.00 10.305.1005.2023-187 Prevenção, controle e assist. 2.000,00

07.01.05 Depto. de Farmácia
   3390.00.00 10.303.1006.2028-201 Aquisição de medicamentos 80.000,00

07.01.06 Pronto Socorro Municipal
   3390.00.00 10.302.1003.2017-213 Conserv.de unidades ambul. E hosp 20.000,00

07.01.09 Depto. de Transporte da Saúde
   3390.00.00 10.302.1003.2016-231 Remoção p/hospitais da região 5.000,00

08. SECRET.MUN. BEM ESTAR SOCI
08.01.00 Fdo. Munic.de Assist. Social
08.01.05 Depto. de atenção e Solid.Comunitá

   3390.00.00 08.244.4002.2130-280 Atividades do fundo soc.de solid. 30.000,00
10. SECRET.MUN.DE ESPORTES
10.02.00 Depto. de Gestão Esportiva

   3390.00.00 27.812.3007.2343-309 Realização da corrida de São Silvest 10.000,00
12. SECRET.MUN.MEIO AMBIENTE
12.02.00 Divisão- Limp.Publ./ Ater.Sanit.
12.02.01 Depto. de Limp.Pública

   3190.00.00 15.452.5001.2164-342 Coleta de lixo domiciliar 35.000,00
   3190.00.00 15.452.5001.2168-343 Varrição de ruas 25.000,00

12.03.00 Div.de Preserv.Educação e Fis.
12.03.01 Depto. de Preserv. Ambiental

   3390.00.00 15.452.5002.2171-353 Conservação de pças. E jard. 30.000,00
14. SECRET.MUN.AGRICULTURA E
14.02.00 Parque de Exposições – EMAPA

   3390.00.00 20.606.6001.2320-388 Manutenção do Pqe. De Exposições 50.000,00
15. SECRET.MUNIC. TRANSPORTE
15.02.00 Depto.Munic. de Transito
15.02.02 Setor de Eng.Fisc.e Contr;de Trafeg

   3390.00.00 15.452.8001.2266-405 Manut. Semáforos 3.000,00
   3390.00.00 15.452.8001.2337-407 Manut. Das ativ.do programa 15.000,00

17. SECRETARIA MUN.DA FAZENDA
17.01.00 Gabinete do Secret. E Dependências

   3390.00.00 04.129.7001.2324-458 Munut.das Ativ.da secret. 20.000,00
TOTAL..................................... 421.000,00

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 das seguintes
dotações orçamentárias:
02. GABINETE DO PREFEITO
02.01.00 Gabinete do Prefeito e Dependência

   4490.00.00 04.122.7001.2329-19 Manut. Do Gab. Do Prefeito 10.000,00
03. SECRET.MUN.DE ADMINISTRA
03.03.00 Div. de Serv. Municipais
03.03.02 Depto. de Conserv.e Manut.de B.

   4490.00.00 04.122.7001.2236-51 Manut. E conserv. Bens im. 8.000,00
03.04.00 Divi. de Encargos Municipais

   3190.00.00 28.846.9003.0016-57 Pagamento de precatórios judiciai 15.000,00
06. SECRET.MUN. DE EDUCAÇÃO
06.01.00 Gab. Do Secretário e Dependências

   4490.00.00 13.392.2007.2294-86 Manut. Da Banda Musical 10.000,00
07. SECRETARIA MUNIC.SAÚDE
07.01.00 Fundo Municipal da Saúde
07.01.01 Gabinete do Secretário e Depende

   3390.00.00 10.302.1003.2015-150 Proced.de média e alta compl. 10.000,00
07.01.02 Depto. de atendim.Sanitário

   3190.00.00 10.301.1001.2001-154 Atendimento em clinicas bás. 50.000,00
   3390.00.00 10.301.1001.2003-166 Capac. Dos serv. Da saúde 10.000,00

07.01.04 Depto. de Vig. Epidem.
   3390.00.00 10.305.1005.2024-188 Vacinação da população 2.000,00
   3390.00.00 10.305.1005.2027-193 Vigilância, prevenção e cont. doe 5.000,00

07.01.05 Depto. de Farmácia
   3390.00.00 10.303.1006.2028-200 Aquisição de medicamentos 80.000,00
   3390.00.00 10.303.1011.2287-206 Aquisição de medicamentos p/rev 20.000,00

07.01.08 Depto. estratégico de human. Da as
   3390.00.00 10.301.1008.2035-223 Cadastramento domiciliar  sus 3.000,00

   3390.00.00 10.306.1007.2032-227 Fornecimento de cestas básicas 4.000,00
08. SECRET.MUN.BEM ESTAR SOC
08.01.00 Fdo.Munic.Assist.Social
08.01.03 Depto.de programas soc.estrat.

   3390.00.00 08.243.4001.2123-267 Agentes jovens de desenv.soc. 8.000,00
   3390.00.00 08.244.4006.2148-272 Apoio a abrigos p/mulheres em si 5.000,00

10. SECRETARIA MUN.ESPORTES
10.01.00 Gabinete do secretário e dependenc

   3390.00.00 27.812.3008.2113-302 Manut. Dos serv. De transporte 10.000,00
15. SECRET.MUNIC.TRANSPORTE
15.02.00 Depto. municipal de transito
15.02.02 Setor de eng.fisc.e contr.de trafego

   3390.00.00 15.452.8001.2266-406 Manut. De semáforos 3.000,00
   3390.00.00 15.452.8001.2337-408 Manut.das ativ.do programa 15.000,00

16. SECRET. MUNIC. DE PLANEJA
16.02.00 Depto. de Engenharia

   4490.00.00 10.301.1001.1001-432 Ampliação e reforma de unidade 25.000,00
   4490.00.00 15.451.5003.1038-447 Paviment. De vias públicas 38.000,00
   4490.00.00 26.782.5003.1039-454 Constr. De estradas vicinais 90.000,00

TOTAL........................................... 421.000,00
Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura da Estância Turística de Avaré, 23 de novembro de 2006.

JOSELYR BENEDITO SILVESTRE
Prefeito Municipal

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal da Estância Turística de Avaré convida todos os funcionários municipais para
a Audiência Pública sobre o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Avaré.
A Audiência será realizada no dia 27 de novembro de 2006, no Plenário Eruce Paulucci, na Câmara
Municipal da Estância Turística de Avaré, às 08h30min..

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
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Domingo acontecem as finais do Municipal de Futebol

No próximo domin-
go (dia 26/11) acontece
a decisão do Campeo-
nato Municipal de Fute-
bol na Primeira e Segun-
da Divisões. Os jogos
começam a partir das
13h30 no Estádio do São
Paulo Futebol Clube.

O jogo entre Operário x Vila Nova foi interrompido devido a forte chuva

As equipes de base
do futebol da Secreta-
ria Municipal de Es-
portes (SEME) de
Avaré, participam de
diversas competições
em toda região, sem-
pre conseguindo bons
resultados.

Pelo Campeonato
da Inspetoria as equi-
pes Dente de Leite e
Dentinho jogaram no
último dia 15 contra as
equipes do Comercial
de Tietê. Na categoria
Dente de Leite o Co-
mercial venceu por
1x0. Na categoria
Dentinho os dois times
empataram por 2x2,
nos pênaltis a SEME
venceu por 4x2.

No último sábado,
a equipe Dentinho es-
teve em Itapeva para

Equipes de base da SEME participam de campeonatos na região

MÁRIO BIXIGA

Na Primeira Divi-
são a final será entre
América x Vila Martins.
A partida está com o
início programado para
às 16 horas.

Na Segunda Divi-
são a final será entre
Três Coqueiro x Operá-

rio ou Paineiras. A par-
tida entre Operário x
Paineiras, pela semifinal
da Segunda Divisão,
deveria acontecer no úl-
timo domingo, mas de-
vido a forte chuva o jogo
foi interrompido aos 15
minutos do primeiro

tempo, quando o placar
estava em 0x0. Com
isso as duas equipes jo-
garam na sexta-feira (dia
24/11) o restante da
partida (até o fechamen-
to desta edição a parti-
da ainda não havia co-
meçado).

Para chegar a final o
time dos Três Coqueiros
venceu a equipe do Ipi-
ranga por 1x0 no último
domingo.

Para a decisão do
Municipal, tanto na Pri-
meira como na Segun-
da Divisões, nenhuma

das equipes têm vanta-
gem. Se partida termi-
nar empatada haverá
uma prorrogação de
15x15 minutos. Se
mesmo assim não tiver
um vencedor, a deci-
são será nas cobranças
de pênaltis.

disputar a final da ca-
tegoria contra a equipe
do Clube de Campo
de Tatuí. No final o
time avareense perdeu
por 3x1.

No último domingo
as equipes da SEME
jogaram pelas oitavas-
de-final da 5ª Copa Pi-
ratininga de Futebol,
em Piraju. Na catego-
ria Fraldinha a SEME
venceu a Escolinha do
São Caetano de Santa
Cruz do Rio Pardo por
4x3. O time avareense
jogou com João Lucas,
Alemão, Rodolfo, Mi-
kael, Renato, Wendel,
Richard, Eduardo,
Douglas, Matheus Le-
mos, Vitor Antonio,
Leonardo, Tabata e
Gustavo. Os gols da
SEME foram anotados

por Matheus Lemos
(dois), Douglas e Vitor
Antonio.

Pela categoria Den-
tinho, o time da SEME
goleou a Escolinha do
São Caetano de Santa
Cruz do Rio Pardo por
5x0, jogando com
Jean, Gustavo, Deivid,
Max Diego Araújo,
Maiko, Romário, Luiz
Guistavo, João Pedro,
Murilo, Vitor, Robinho,
Luciano, Deci, Vitor
Almeida e Jéferson.
Os gols foram marca-
dos por Vitor (três),
Diego Araújo e Deivid.

Na categoria Den-
te de Leite o time da
SEME jogou desfalca-
do de vários jogado-
res e acabou perden-
do para a Escolinha
do São Caetano de

Santa Cruz do Rio
Pardo por 3x1.

Com esses resulta-
dos as equipes Fraldi-
nha e Dente de Leite
estão classificadas para
a próxima fase do
Campeonato. O próxi-
mo jogo será no dia 03
de dezembro com as
equipes da Nova Ge-
ração de Ourinhos, em
Piraju.
SEME/Polícia Civil

A equipe fraldinha
da SEME/Polícia Civil
está na fase semifinal
do 24ª Campeonato
Padre Emílio Immoos.
O jogo será neste sá-
bado contra a equipe
do Vila Jardim.

Novas Equipes
A SEME está rece-

bendo convites para
participar de diversos

campeonatos. Desta
forma está montando
novas equipes com
atletas nascidos de
1991 a 1994. Os atle-

tas nascidos nestes
anos deverão procurar
o técnico Bugrinho no
Campo Municipal às
quartas e sextas-feiras.
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REALIZAÇÃO:

- Prefeitura Municipal da Estância Turística de Avaré
- Secretaria Municipal de Esportes

- Rádio Avaré

APOIO:
- Secretaria Municipal de

Comunicação
- Polícia Militar

- Centro Avareense

- Associação Comercial e
Industrial de Avaré

- Imprensa Escrita e
Falada
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Prefeitura incentiva a regulamentação dos Mototaxis
A Prefeitura da Es-

tância Turística de Ava-
ré vem mostrando pre-
ocupação com a profis-
são de mototaxista. Para
isso já havia promulga-
do lei em 1998 regula-
mentando o serviço.
Esta lei já previa em seu
artigo 5º, inciso segun-
do, a utilização de placa
vermelha para diferenci-
ar os mototaxistas dos
demais usuários.

Em fevereiro deste
ano a Prefeitura promul-
gou a Lei 809, criando
dispositivos para ade-
quar o serviço de mo-
totaxis.

Recentemente a
Câmara Municipal pu-
blicou lei mudando al-
guns dispositivos, como
a possibilidade do mo-
totaxista executar o ser-
viço apenas com a per-
missão de motorista, e a
abolição do uso da pla-
ca vermelha.

A Prefeitura da Es-

Leis promulgadas pela Prefeitura beneficiam mototaxistas e passageiros

MÁRIO BIXIGA

tância Turística de Ava-
ré entende que o que
está em vigor é a Lei
809, que obriga os mo-
totaxistas a utilizarem a
placa vermelha e ter a
carteira de habilitação
definitiva. Um dos mo-
tivos é que a Lei 878,
publicada pelo Legisla-

tivo, está em duplicida-
de, pois existe outra lei
com a mesma numera-
ção que trata sobre ou-
tro assunto. Isso pode
ser verificado no pare-
cer da Procuradora do
Município, Ana Claudia
Curiati, que “(...) reco-
menda a alteração de

uma delas a fim de evi-
tar eventuais equívocos,
bastando ato do Chefe
do Executivo nesse sen-
tido, tendo em vista tra-
tar-se de mero ato ad-
ministrativo (...)”, diz o
parecer.

Além disso o Exe-
cutivo está pensando na

segurança dos motoris-
tas e passageiros dos
mototaxis, pois o servi-
ço é um meio de trans-
porte de vidas humanas.
Assim a Prefeitura en-
tende que é necessário
experiência para a con-
dução da moto e no mí-
nimo deve-se ter um ano
como motorista habilita-
do, ou seja possuir a
carteira de habilitação
definitiva.

Já o fato de estar
devidamente licenciado
pelo Órgão Oficial (Ci-
retran) como aluguel de
passageiros e ter placa
vermelha, o artigo 107
do Código Brasileiro de
Trânsito, diz o seguinte:

“Os veículos de aluguel
destinados ao transpor-
te individual ou coletivo
de passageiros, deverão
satisfazer, além das exi-
gências previstas neste
código, as condições
técnicas e aos requisitos
de segurança, higiene e
conforto estabelecidos
pelo poder competente
para autorizar, permitir
ou conceder a explora-
ção dessa atividade”.

A placa para identi-
ficação do veículo de
aluguel (vermelha), per-
mite uma mais seguran-
ça, pois possibilita uma
melhor visualização por
parte dos passageiros.
Além disso torna mais
eficaz a fiscalização por
parte do setor compe-
tente.

O objetivo primordi-
al da Prefeitura é de que
com a identificação o
passageiro possa ter a
certeza que esteja usu-
fruindo de um serviço
que tem a fiscalização,
garantindo assim a pos-
sibilidade de cobrar e
exigir qualidade. Sem
essa identificação, não
tem como fazer a fisca-
lização e a população
fica sujeita a utilizar um
serviço prestado por
pessoas desconhecidas
e sem qualificação para
exercer tal função.

Saúde de Avaré ganha novo ônibus
para transporte de pacientes

Ônibus conta com 48 lugares e será utilizado no transporte de pacientes

A Prefeitura da Es-
tância Turística de Ava-
ré adquiriu mais um veí-
culo para o transporte
de pacientes. Trata-se
de um ônibus com ca-
pacidade para 48 pes-
soas, que fará o trans-
porte de pacientes para
outras cidades, como
Rubião Júnior.

O novo ônibus vem
a somar e incrementar o
transporte de pacientes
dando mais comodida-
de, conforto e seguran-
ça aos pacientes.

MÁRIO BIXIGA


